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PÄÄKIRJOITUS

Tämän lehden ilmestyessä kevät on jo pitkällä koko maassa, ja eteläs-
sä on jopa kesäistä säätä. Kalliot ja kivet kuivuvat kovaa vauhtia ja mie-
li tekee päästä taas koskettamaan kiven lämmintä pintaa. Boulderoijat, 
sporttikiipeilijät ja trädittelijät kaivavat pädit, köydet, varmistusvälineet 
ja muut tarvikkeet talven jäljiltä naftaliinista ja suuntaavat lähimetsiin ja 
korpiin. Yhä useammat toki viihtyvät koko kesäsesonginkin sisäseinillä, 
joissa sade tai hyttyset eivät häiritse projektointia.

Kiipeily on erinomainen koko perheen luontoharrastus, joka tukee lii-
kunnan hyötyjen sekä sosiaalisen yhteyden ja kasvun lisäksi lasten ja 
nuorten terveen luontosuhteen rakentamista. Omainen tai kokeneempi 
harrastaja voi opettaa, myös aikuiselle kaupunkilaiselle, kestävän luon-
nossa liikkumisen ja retkeilyn elämäntavan.

Suomessa ei köysikiipeilyyn soveltuvia kalliota ole liikaa, mutta mata-
lampia seinämiä ja siirtolohkareita sitäkin enemmän. Näitä luonnossa 
boulderoijan liikuntapaikkoja löytyy myös koko ajan lisää. Ennen uuden 
kiipeilypaikan käyttöönottoa pitää selvittää luvat, jos puhdistus ylittää jo-
kamiehenoikeuksien rajan. Kalliolla tai kivellä voi esimerkiksi olla suojel-
tavia kasveja.

Mistä tiedän, onko löytämäni kiipeilypaikka suojelualueella tms.? Käte-
vässä Retkikartassa saa karttatasoista näkyviin suojelualueet. Tarkem-
paa tietoa löytyy esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingin Kaupungin 
luontotietojärjestelmästä (yleisöversio). Syksyn lehteen on tulossa artik-
keli luontoarvoista ja niiden tunnistamisesta.

Muutama huomio:

• jos kivi on paksun sammaleen peittämä, se on joko pohjoisseinämä, 
tai valuttaa. Se siis tulee kasvamaan uudelleen umpeen.

• arvokasta kasvillisuutta ei saa hävittää edes maanomistajan suostu-
muksella

• lähellä asutusta näkyvillä sijaitsevan kohteen voimakas puhdistus on 
lähiasukkaille myös esteettinen häiriö, vaikkei suojeltavia kasveja olisi-
kaan

• suosituksi tulevien, lähellä asutusta sijaitsevien kiipeilypaikkojen - 
myös boudereiden - pysäköinti pitää selvittää yhdessä maanomistaja ja 
lähiasukkaiden kanssa ja julkaista reittikarttojen yhteydessä

• kaikkia kiviä/kallioita/reittejä ei ole pakko kiivetä, jos sijainti tai muu 
syy tekee niistä haastavia 

Ympäristöministeriön julkaisusta Jokamiehenoikeus ja toimiminen toi-
sen alueella:

”Kiipeily: Kallio- ja jääkiipeilykiipeilyä sekä boulderointia, eli matalalla il-

man köysiä tapahtuvaa kiipeilyä, voi harjoittaa siellä missä toimiminen 

jokamiehenoikeudella on muutoinkin mahdollista. Silloin kun kiipeily 

edellyttää pysyvien pulttien tai vastaavien kiinnittämistä tai aiheuttaa vä-

häistä suurempaa haittaa tai häiriötä, toimintaan tarvitaan maanomista-

jan suostumus. Kiipeily vaatii toisinaan kallion puhdistamista, jolla tar-

koitetaan vähäisen irtaimen, rapautuneen kiviaineksen tai lian poistoa, 

joka on sallittua jokamiehenoikeudella. Kalliolta ei kuitenkaan saa pois-

taa sammalta tai jäkälää eikä puustoa ja pensaita saa vahingoittaa ilman 

maanomistajan suostumusta.”

Nautitaan kiipeilystä ja Suomen kesästä muita ihmisiä ja luontoa kunni-
oittaen, toivottaa päätoimittajanne

Jari Koski - jari.koski@climbing.fi
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SPOTTERI

laittaminen istuessa tuntui mahdottomalta. 
Gullsten mietti lähtisikö seuraavana päivä-
nä edes katsomaan Ninja Skills -reittiä, mutta 
hän oli jo sopinut treffit sveitsiläisen kiipeily-
kaverin Kevin Hemundin kanssa. Tapaamista 
ei kehdannut enää perua. 

”Polven tilanne vaikeutti Ninja Skills -reitin al-
kua reippaasti, koska ensimmäisessä kruk-
sissa oli istuttava ja laitettava paino juuri ki-
peän jalan päälle, jotta kruksimuuvin sai teh-
tyä.  Onneksi löytyi vaihtoehtoinen ja samalla 
kivuttomampi tapa selvittää se kruksi”, An-
dy irvistää ja toteaa, ettei se reissu sitten ihan 
ilman vastoinkäymisiä sujunut.

Hän selventää myös, että kumpikaan 8B+:n 
reiteistä ei ollut syy sille, miksi reissukohteek-
si valikoitui Sveitsi. Perusteena olivat enem-
mänkin Ticinon ja yleensäkin Sveitsin monet 
klassiset sekä vaikeat linjat.

Anthony Gullstenin seikkailu 
Sveitsin bouldereilla

Teksti: Pauliina Sjölund
Kuvat: Roope Eronen ja Petra Klinger

Jotta kenellekään ei tule liian aurinkoista ja 
lämminhenkistä kuvaa reissusta, niin kelit 
olivat melko viileät. Pari viikkoa ennen seuru-
een reissua Magic Woodissa oli satanut lunta 
ja reissun aikana myös Chironicossa ja Brio-
nessa hiutaleita leijaili taivaalla.

Reissusta syntyi Could(n't) be Better -kiipei-
lyleffa, joka on nähtävissä YouTubesta.

“Halusimme kuvata mahdollisimman paljon 
kiipeilyä reissun aikana. Roope editoi veljen-
sä kanssa leffan reissun jälkeen, mutta sitä ei 
sen enempää suunniteltu tai käsikirjoitettu”, 
Gullsten kertoo.

Hyvä fiilis välittyy filmiltä ja reissuporukan 
lisäksi myös kiipeilyleffoista nauttiva yleisö 
varmasti toivoo, että tällaisia syntyisi tulevai-
suudessa lisää.

Mitkä ovat sitten Gullstenin suunnitelmat 
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Anthony Gullstenin reissun kovin suoritus Magic Woodissa oli kräkkilinja New Base Line 8B+.

Marraskuu on vielä hyvää aikaa lähteä 
boulderoimaan Sveitsiin, ainakin jos kysy-
tään Anthony Gullstenilta, tuttavallisemmin 
Andyltä.

“Halusin lähteä reissuun boulderoimaan ja 
kyselin kavereilta olisiko jollain kiinnostus-
ta lähteä mukaan. Samuel "Pamu" Hammer 
ja Roope Eronen ilmoittautuivat halukkaik-
si. Niin saatiin hyvä porukka kasaan ja eikun 
reissuun”, Andy kommentoi.

Tikkilistan perusteella retki osoittautui erit-
täin onnistuneeksi. Andy selvitti useita boul-
derprobleemia 8A:sta aina 8B+:aan. Andyn 
mielestä reissun kovin suoritus oli Magic 
Woodissa The New Base Line, 8B+ ja toisiksi 
kovin Brionessa, Nalle Hukkataipaleen avaa-
ma upean esteettinen linja, Ninja Skills, 8B+.

Gullsten kertoo kokeilleensa The New Base 
Line -reittiä aikaisemmin vuosia sitten. 

“Silloin eivät ihan paukut riittäneet reitin en-
simmäiseen muuviin ja kiipesin sen silloin 
ilman ensimmäistä muuvia”, Gullsten kom-
mentoi.

Tällä kertaa hän kertoo ensimmäisen muuvin 
edelleen tuntuneen nihkeältä, mutta riittävän 
monen yrityksen jälkeen se antoi lopulta pe-
riksi ja sinnikkyys palkittiin.

“Onnistumisen fiilis tuosta reitistä oli suu-
rempi, kun se oli jäänyt kaihertamaan ham-
paankoloon aiemmalta reissulta.”

Ninja Skills, 8B+, sen sijaan taipui Andyltä 
toppiin reilun tunnin työstämisen jälkeen, 
mutta lepopäivänä sattunut polvihaaveri ei 
varsinaisesti edesauttanut onnistumista.

Gullsten oli ollut edellisenä päivänä kävele-
mässä Brionessa joen varrella ja päättänyt 
mennä katsomaan reittiä joen toisella puolel-
la. Joen ylittäminen kiveltä kivelle hyppien ei 
mennyt ihan suunnitelmien mukaan.

“Olin melkein reitin luona ja yritin kammeta 
itseni ylös kahden kiven välistä. Jalka lipesi ja 
tipuin pari metriä veteen”, hän kertoo.

Siinä tohinassa Andy löi polvensa. Hän ei 
voinut koukistaa polvea ja jalan päälle painon 
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kiipeilyynsä? Hän on ollut hetken pois kisa-
areenoilta, mutta ei koe sen vaikuttaneen 
omaan kiipeilyyn millään tapaa. Päinvastoin 
tauko kisaamisesta on tuonut uutta perspek-
tiiviä.

“Viimeisimmissä SM-kilpailuissa olin muka-
na reitintekijänä”, Gullsten lisää.

Andyn mukaan ulkomailla kisaaminen on tu-
levaisuudessa epätodennäköistä, koska kisa-
matkojen kustannukset pitäisi kattaa pitkälti 
omasta rahapussista.

“Toiveena olisi myös lähivuosina tehdä 
enemmän köysikiipeilyreissuja”, Andy toteaa.

Viime aikoina kiipeilymatkat ovat olleet hyvin 
boulderpainotteisia. 

Lehteä viimeistellessämme Gullsten on 
boulderoimassa Ranskassa ja lisäsi tikkilis-
taansa Fontainbleaussa tai tarkemmin Or-
sayssa sijaitsevan reitin Quoi de Neuf, 8C. 

Spotteri jää innolla seuraamaan Andyn huike-
aa menoa kivillä ja kallioilla.

Tältä näytti Andyn flash reitillä Dulcifer, 8A, Shöllenissä.
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Andyn taidonnäyte Nalle Hukkataipaleen avaamalla reitillä Ninja Skills, 8B+ Brionessa.
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Stop Press!

Nalle Hukkataival on tuttuun tyylinsä kiiven-

nyt kovia reittejä ja ensinousuja oikealla ja 

vasemmalla, Suomessa ja maailmalla. Eri-

koismaininnan ansaitseen Nallen USA:n Red 

Rocks:ssa toistama, hänen itse avaamansa 

projekti. Jimmy Webb ehti, isomman sylivä-

lin ja eri betan turvin, ensinousta reitin ennen 

Nallea. Reitin nimi on Ephyra ja greidiä mu-

kavasti 8C+.

Espoolainen Axel Lindfors kiipesi 25.3. Siura-
nassa Jungle Speed, 8c+/9a -köysireitin!

Axelin kommentit 27 Cragsissä: “After over 2 

years, 4 trips and countless hours in the cave 

I finally managed to kill this thing. In a comp-

letely different league with anything I have 

climbed both fysically and mentally. After the 

hold broke last year I’d like to think it got har-

der, maybe 8c+\9a.”

Magic Wood: New Base Line 8B+, Riders on 

the Storm 8A+ ja Wovenhand 8B.

Shöllenen: Mothernight 8B (flash) ja 

Dulcifer 8A (flash).

Brione: Guilty of the Hilti 8A+, Carciofo 8A, la 

Brionesque 8A, Ottantadue 8A ja Entwash 8A.

Sobrio: Ninja Skills 8B+.

Cresciano: Confessions 8B.

Chironico: Boogalagga 8B, Bella luna 8B, Con-

quistadors direct 8A+, Soilwork 8A+, Arete with 

a pocket 8A (flash), Der nobody ist der grösste 

8A, Keinfisch-Kleinfisch 8A, Souvenir 8A ja 

Blochx Addiction 8A.

Andyn tikkilista 8:lla 
alkavista reiteistä 
marraskuisessa Sveitsissä:
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Alppikiipeily

Teknisemmän vuorikiipeilyn puolella on ollut 
hiljaista talvikaudella, mutta onneksi Patago-
nia tarjoaa onnistumisen elämyksiä. Suomi-
tiimi onnistui kiivetä viimeisetkin Fitz Royn 
ketjun seitsemästä huipusta, jonka suuri ylei-
sö tuntee parhaiten Alex Honnoldin ja Tommy 
Caldwellin Fitz Roy Traversen ansiosta. Alla ko-
keneen Patagonistin, Lauri Hämäläisen, tiivis-
tys tammikuun kesäleiristä:

Millaisella tiimillä olitte liikenteessä?

Meitä oli mun lisäksi Modeniuksen Sami ja vii-
me hetkellä remmiin astui myös Alan Goldbet-
ter, Amerikan lahja suomalaiselle kiipeilylle. 
Kaikki meistä ovat käyneet Chaltenissa useam-

man kerran ja molempien jätkien kanssa on 
aina pirun hauskaa kiivetä.

Oliko Fitz Royn seitsemän huipun sarjan vii-
meisteleminen selkeä tavoite reissulle?

Olen aikaisemmilla reissuilla oppinut, et-
tä Chalteniin ei kannata lähteä liian suurien 
tavoitteiden kanssa. Siellä pääsee tekemään 
sen, mitä säät sallii. Meillä oli iso lista reitte-
jä valmiina mielessä. Niistä sitten poimittiin 
sääikkunoihin sopivia reittejä. Ensimmäiset 
pari huippua, Aguja de l’S ja Exupery, sopivat 
hyvin olosuhteisiin. Näiden jälkeen mielen-
kiinto kiivetä Rafael Juarez, ainoa meiltä puut-
tuva huippu Fitz-ketjusta, nousi kyllä kum-
masti. Olimme kaikki vähän kipeänä, kun 
lähdimme kiipeämään Rafaelia, mutta kiipei-
ly sujui hyvin. Onhan se kiva, että kaikki Fit-
zin huiput on nyt kiivetty, mutta ei se nälkää 
sammuttanut (toim. huom. Alanilta puuttuu 
vielä Aguja Mermoz, Poincenot ja Fitz Roy).

Pakollinen patagoniaspekulaatio: olosuhteet?

Alkukesä sekä marras- joulukuu olivat tänä 

kautena todella lämpimiä. Tämän johdosta 
monet talvireitit olivat jo sulaneet pois, kun 
pääsimme paikan päälle uudenvuodenaat-
tona. Tammikuussa sää oli taas kylmää, so-
pivaa talvikiipeilyyn. Ainoa ongelma oli, että 
talvireitit eivät olleet enää kunnossa. Tam-
mikuun sääikkunat olivat lisäksi lyhyitä, pi-
simmillään noin puolentoista vuorokauden 
pätkiä. Ei tarpeeksi pitkiä siihen, että lumet 
ja jäät ehtisivät kunnolla sulaa kallioreiteil-
tä. Homma kulminoituikin siihen, että osa-
si valita sopivia reittejä sopiviin ikkunoihin. 
Onnistuimme hyvin ja joka kerta, kun käytiin 
vuorilla, saatiin kiivettyä jotakin. Niin tapah-
tuu aika harvoin Patagoniassa.

Voisitko kertoa tällä kaudella kiipeämistänne 
reiteistä?

Reissun ensimmäinen reitti oli Austriaca Agu-
ja de l’S:ltä. Kiipesimme reitin Niponinosta, 
Torre jäätikön puolelta. Itse kiipeilyosuus on 
lyhyt ja helppo, kolme pitsiä vitosen ja kuto-
sen kiipeilyä, mutta muodostelman juurelle 
pääseminen on oma seikkailunsa. Jäätiköl-

SPOTTERI
alppi

SPOTTERI

Viime tammikuussa Suomi-tiimi onnistui kiivetä viimeisetkin Fitz Royn ketjun seitsemästä huipusta Patagoniassa.
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tä pitää ensin nousta noin 800 korkeusmet-
riä kallioita pitkin lumirännin juurelle. Tätä 
45 asteista ränniä kiivetään 300 metriä, jonka 
jälkeen on muutama helppo mikstapitsi. Seu-
raavaksi seurataan helppoa harjannetta, joka 
vihdoin johtavat huipulle vievien köydenpi-
tuuksien juurelle. Ehdottomasti yksi parhai-
ta Chaltenin helppoja reittejä, mutta varaudu 
pitkään päivään.

Hienoin reitti tältä kaudelta oli Italian route 
Aguja St. Exuperyllä. Paperilla se ei kuulos-
ta kovin pahalta, 700 m M6 6a+ C1, mutta 
homma osoittautui kunnon urakaksi. Reitti 
oli pidempi ja vaikeampi kuin kukaan meis-
tä oli ajatellut. Reitti jakautuu kolmeen selke-
ään osaan. Alussa kiivetään noin 200 m vai-
keita mikstapitsejä, jotka johtaa lumikentälle. 
Lumikentän jälkeen edessä on 200 m jyrkkää 
kiveä. Lopussa kiivetään noin 200 m lumisia 
hyllyjä ja lyhyitä kallio-osuuksia. Alun mik-
staosuuksilla oli todella vähän lunta ja jää-
tä, mikä teki kiipeilystä kinkkistä. Ylempänä 
kalliokiipeilyosuuksilla puolestaan jäiset hal-
keamat aiheuttivat harmaita hiuksia. Reitin 
kiipeemiseen meillä meni melko tarkkaan 24 
tuntia teltalta teltalle. 

Aguja Rafael Juarezilta kiivettiin Anglo Ameri-
cana, 400 m 6 c. Reitin viimeiset kolme köy-
denpituutta oli yhdet parhaista Patagoniassa 
kiipeämistäni pitseistä; hyvää kiveä, jyrkkää 
ja sopivan hankalaa kalliokiipeilyä.

Näiden reittien lisäksi Sami ja Allu kävivät 
vielä tikkaamassa Amy-reitin Aguja Guillau-
metilta melkoisen huonossa kelissä.

Vieläkö riittää intoa palata El Chalteniin?

Riittää! Chalten on ehdottomasti maailman 
hienoimpia paikkoja käydä kiipeämässä. Vuo-
rien lisäksi paikasta löytyy hyvää boulderointia 
ja sporttikiipeilyä, joten huonoillakin ilmoilla 
pääsee harrastamaan. Kausi, marraskuusta 
maaliskuuhun, on hyvää aikaa paeta Suomen 
talvea. Eiköhän näille Patagonian kesäleireille 
tule lähdettyä vielä useamman kerran!

Patagonia tarjosi talvella onnistumisen elämyksiä suomikiipeilijöille. Vuorten seitsemän huippua tunnetaan 
parhaiten Alex Honnoldin ja Tommy Caldwellin Fitz Roy Traversen ansiosta.

Kalliokiipeilyosuudet Patagoniassa haastoivat suomitiimiä.
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"Alun mikstaosuuksilla oli 
todella vähän lunta ja jää-
tä, mikä teki kiipeilystä kink-
kistä. Ylempänä kalliokiipei-
lyosuuksilla puolestaan jäi-
set halkeamat aiheuttivat 

harmaita hiuksia."
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Mixta- ja jääkiipeily

Syksy ei tunnu haittaavan hakkukiipeily-
kansaa enää vanhaan malliin. Laihojen jää-
putousten sijaan tyydytään kiipeämään 
dry-tooling reittejä luonnonkallioilla, sekä 
harjoittelemaan vaneriseinillä.  Jääkiipeily-
maajoukkueen menestys maailmalla, yhdis-
tettynä harjoittelupaikkojen lisääntymiseen 
on selkeästi tuonut lisäbuustia talvikiipei-
lyyn. 

Pohjois-Suomessa Samuli Pekkanen onnis-
tui kiipeämään itselleen pastispullon Tapio 
Alhonsuon mestariteos Shantaramin, M9, 
toistonoususta. Tapsa lupasi Rollomixed- 
blogissaan pullon sille, joka uskaltaisi kiive-
tä linjan ilman esiklipattua jäähakaa.  Lähes 
neljä vuotta siinä kesti! Samuli laittoi kaik-

Korkeat vuoret

Suurin saavutus suomalaisten Himalaja-kii-
peilyssä muutamaan vuoteen nähtiin syksyllä 
2018, kun Sanna Raistakka, yhdessä elämän-
kumppaninsa Roeland Van Oss`n kanssa kii-
pesi maailman kahdeksanneksi korkeimman 
vuoren, 8163 metrisen Manaslun, huipulle il-
man lisähappea ja ulkopuolista apua ensim-
mäisenä suomalaisnaisena. Pariskunta seisoi 
huipulla 29.9 klo 11:30 usean viikon uuras-
tuksen jälkeen. Sannan hengästyttävän kerto-
muksen Nepalista löydät myöhemmin tämän 
lehden sivuilta 32-37.

My moment of glory. Sanna Raistakka Manaslussa 8163 metrissä.

ki varmistukset liidistä, ja pohtikin onko rei-
tin vaikeus todella vain M9, kun Keski-Euroo-
pan draikkaluolissa menee saman greidin rei-
tit saittina. Joka tapauksessa Shantaram on 
Suomen vaikeimpia trädimixtoja, ellei jopa 
vaikein. 

Samaisella jokisektorilla Veli-Matti Laasonen 
tuikkasi komeasti Neurovelhon (D9+) ketjuil-
le. D kirjain meinaa sanaa dry, eli silloin reitti 
on puhdasta dry-toolausta. Linjan avasi Tapio 
Alhonsuo keväällä 2018.

Laasonen-Pekkanen parivaljakko käväisi 
myös tammikuisella ulkomaanreissulla ku-
vankauniilla Senjalla, Pohjois-Norjassa. Mie-
het kiipesivät The Great Cornerin (WI6, M7), 

joka on on 300 metrinen mixtaräppänä ja 
Senjan kuuluisimpia reittejä. Kruksiköydenpi-
tuus oli maailmanluokkaa erinomaisine var-
mistuksineen.

Etelä-Suomen vaikeiden mixtareittien osal-
ta suurimman evoluution koki Mikko Tukiai-
sen Harjun-kalliolle vuonna 2013 ensinouse-
ma GT8. Nyt joulukuussa Juho Knuuttila tois-
tonousi reitin jääraudat jalassa ja useamman 
päivän työstön jälkeen. Molemmat arvioivat 
reitin olevan M8:n paikkeilla, mutta seuraa-
vat nousut kertonevat kuinka vaikea reitti lo-
pulta on.

Ensinousupuolella on ainakin Jussi Pöyhö-
nen tuttuun tapaansa avannut ja pultannut 

Roeland menossa kohti kolmosleiriä.

* * * * *
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Cliffhanger, M10. Saku on saanut houkutel-
tua varmistajankin pelipaikoille, mikä laittoi 
jopa mahdottomana pidetyn projektin (M9/
M9+?) antautumaan ensimmäisellä yrityksel-
lä. Otteet oli tsekattu ennen suoritusta, joten 
on-sightista ei voida puhua, mutta tikki ker-
too paljon herran hakkukiipeilykondiksesta.

Merkittävänä voidaan pitää myös Sakun ke-
hittämää Freinin kalliota, jossa kaikki otteet 

M5-7 reittejä tehtaan varjossa, Kuusankos-
ken ympäristössä. 

Itävallassa nykyään vaikuttava Saku Korosuo 
on keskittynyt avaamaan ja toistamaan na-
pakan oloisia mixtalinjoja köysisoolona Ad-
litzgräbenin hämyisellä hänkillä. Lähes mus-
taa magiaa ja takuulla rautaisia hermoja 
vaativa taiteenlaji on tuonut miehelle kovan 
toiston kallion vaikeimpaan linjaan nimeltä 

Helmikuussa Amerikan Coloradossa tiimi Tapio ja Mira Alhonsuo, Veli-Matti Laasonen sekä Kuutti “Skude” Heikkilä onnistuivat kaikki häijyn King Cobran, M10+/M11.

ovat luonnollisia. Freinissa Saku kiipesi ensi-
nousut reitteihin Mixedland (M9+), Netlight 
(M9) ja Fulmar (M9-), joista viimeisenä mai-
nitun köysisoolona. Myös Samuli Pekkanen 
teki visiitin Itävaltaan ja tikkasi samoja lin-
joja, kuten Netlightin. Viime aikoina kiipeily-
mediassa on puhuttu paljon draikka- ja mix-
talinjojen etiikasta. Onko oikein porata reikiä 
kiveen, jotta hakku pysyy paremmin? Suoma-
laisena vastauksen luulisi olevan kielteinen, 
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mutta Keski-Euroopassa koulukuntia on usei-
ta.

Helmikuussa Coloradoon, Amerikan mante-
reelle matkasi käärmeenlumoajanelikko Ta-
pio ja Mira Alhonsuo, Veli-Matti Laasonen ja 
Kuutti “Skude” Heikkilä. Koko posse onnis-
tui kiipeämään Vailin legendaarisessa amfite-
atterissa häijynnäköisen King Cobran, M10+/
M11. Päällekaatuva 35-metrinen reitti vaa-
ti työstöä useamman päivän kaikilta muilta 
paitsi Heikkilältä, joka teki komean on-sigh-
tin. Heikkilän leiskautus taitaa olla lajissaan 
suomenennätystasoa.  Kuutti kommentoi 
nousua: “Onneksi reitillä pystyi välillä ha-
kuissa palauttelemaan, taisin roikkua siel-
lä noin 50 minuuttia.” Skuden mukaan, kun 
hakkujen kanssa vain päättää olla irroitta-
matta otetta, niin se kantaa yleensä pitkälle. 
Myös Mira totesi reitin vaatineen Kyberpun-
kia (M10) enemmän fyysistä ponnistelua, 
mikä tarkoittaisi, että King Cobra on tähän 
mennessä vaikein suomalaisnaisen kiipeämä 
mixtareitti.

Pitkät kallioreitit

Jussi Luukkonen ja Elias Silvola käväisivät 
avaamassa Limingiin, Kiinan trädimekkaan 
viiden köydenpituuden reitin nimeltä Finns of 
the Valley (6b+/A0). Reitti alkaa pultatulla slä-
billä ja nyrkkihalkeamalla, jonka jälkeen tulee 
30-metrinen french-free osuus. Reitin varsi-
nainen kruksiköydenpituus on neljäs. Jussin 
kommentit kertovat paljon 35-metrisestä of-
farista/chimneystä: 

”Reissun päivät oli loppumaisillaan ja rei-
tin teko oli vienyt kokonaisuudessaan viikon. 
Sain kiivettyä offarin viimeisen päivän viimei-
sellä tunnilla. Ajatuksissa pyöri, että saakohan 
osuutta edes varmistettua kamoillamme.”

Nousun aikana hämäräkin alkoi hiipiä sekä 
ripotella vettä. 

“Lopulta reilusti yli tunnin ähistyäni hormis-
sa toppasin pilarin, tosin päästellen paniikin-
katkuisia huutoja vielä viimeisillä otteilla jalk-
kisten puuttuessa ja kutosen kamun siintäes-
sä jossain alapuolellani. Pilarin päältä jatkuu 
vielä pultattua släbikiipeilyä 20 metriä. Las-

keuduimme pimeässä hyvillä mielin takaisin 
laaksoon ja painelimme kiipeilijöiden suosi-
maan ravintolaan jossa jo odoteltiinkin uuti-
sia tekemisistämme.”

Elias Silvola kiipeää ensimmäistä köydenpituutta yhdessä Jussi Luukkosen kanssa avaamalleen Finns of the Valley 
(6b+/A0) Kiinan Limingissä.

Saku Korosuo tekee toiston kallion vaikeimpaan linjaan nimeltä Cliffhanger, M10,  Itävallan 
Adlitzgräbenin hänkillä.

* * * * *
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KIIPEILYLIITON 

JÄSENSEURAT OVAT  
TOIMINNAN 
KESKIÖSSÄ

ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI 
- fyysinen solmukohta

Rovaniemen vuoristoklubin kotikallioiksi laske-
taan kaikki 300 kilometrin säteellä sijaitsevat kii-
peilypaikat. Lappilainen kiipeily on toki muutakin 
kuin vain autossa istumista.

TOIMINTA 
PERUSTETTU: 1991

JÄSENIÄ: Noin 50

PUHEENJOHTAJA: Lauri Hilander

TOIMINTAA: sisäseinän pyörittäminen, 
kurssit, kiipeilytapaamiset, access-asiat.

FACEBOOKISSA: Rovaniemi Climbing

SEURAT

Korouoman kalliokiipeilypotentiaali on alkanut realisoitua. Kesän riesat ovat samat kuin millä tahansa suomalai-
sella kalliolla, eli hyttyset ja likainen kivi. Korouomassa niitä on vain enemmän kuin muualla. Samuli Pekkanen 
ja Kuutti Heikkilä lepäilevät hyttysparven yläpuolella. 
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Elettiin vuotta 1991. Rovaniemeläisillä kii-
peilijöillä oli purtavanaan byrokraattinen 
ongelma. Pitkällisen etsimisen jälkeen si-
säkiipeilyseinälle oli vihdoin löydetty tilat 
väestönsuojasta ja kieltoihin taipuvainen 
vuokraisäntä, eli valtio, oli saatu hankkeelle 
suopeaksi. Vielä oli selätettävä yksi este. 

Avaimia ei annettaisi joukolle koulupoikia, 
joita kiipeilyaktiivit olivat.  Pitäisi järjestäytyä 
rekisteröityneeksi yhdistykseksi. Pakon edes-
sä siis perustettiin Rovaniemen vuoristoklu-
bi ry, eli RVK.

Sisäseinältä Korouomaan

Kun sisäseinä oli saatu auki, muu seura-
toiminta, kuten kurssit ja koulutustapahtu-
mat jäivät vähemmälle. Jäsenhankinta hoitui 
houkuttelemalla kavereita mukaan kiipeily-
reissuille. 90-luvulla RVK:n toiminta oli par-

haimmillaankin varsin epämuodollista.  
Tärkeintä oli kiivetä. 

Ensin koluttiin Rovaniemen lähikalliot, joista 
etenkin Hiidenkirnut osoittautui loistavaksi 
boulderpaikaksi. Isommat kalliot ovat Poh-
jois-Suomessa kuitenkin harvassa. Lappilai-
selle kiipeilylle on aina ollut tyypillistä, että 
kotikallioiksi kelpuutetaan jopa Ruotsin puo-
lella olevia kallioita. Esimerkiksi Niemiselin 
sporttireittejä käydään usein työstämässä ar-
kena töiden jälkeen. Matkaa kertyy 250 kilo-
metriä suuntaansa. Rovaniemi on lisäksi niin 
lähellä Norjaa, että oikeille vuorille voi hu-
rauttaa viikonloppureissulle.

Toinen rovaniemeläistä kiipeilyä muovannut 
tekijä on Korouoma. Suomen parhaat jääpu-
toukset ja mixtareitit sijaitsevat käytännössä 
RVK:n takapihalla, ja kausi kestää usein mar-
raskuusta huhtikuuhun. Monelle seuran jäse-
nelle jää- tai hakuilla tehtävä kiipeily onkin se 
kaikkein rakkain harrastusmuoto.

Hyvää henkeä ja reissuja

Alkuvuosina RVK:n jäsenmäärä pysytteli pit-
kään parissa kymmenessä. Tyypillinen jäsen 
tuli Rovaniemelle opiskelemaan muutamaksi 
vuodeksi ja muutti sitten pois. Nykyään jäse-
niä on noin 50, ja yhä useampi heistä oikeasti 
asuu Rovaniemellä. Vaikka seuratoiminta ha-
kee ja löytää koko ajan uusia muotoja, RVK:n 
kovassa ytimessä on edelleen sisäseinän pyö-
rittäminen. 

Pieni ja tiivis porukka, sekä ei-kaupallinen si-
säseinä on yhdistelmä, joka puhaltaa hyvää 
henkeä Rovaniemen kiipeily-ympyröihin. Se 
luo yhteisöllisyyttä, jota ei välttämättä tapaa 
suurten kaupunkien hienommilla kiipeilysei-
nillä. Keivi on henkinen ja fyysinen solmu-
kohta, jossa tutustutaan uusiin tyyppeihin, 
solmitaan ystävyyssuhteita, ja sovitaan, ke-
nen autoon hypätään ensi reissulla ja minne 
ajetaan.

Samuli Pekkanen näyttää Oraakkeli-reitillä, että Korouoma 
on Suomen paras paikka kiivetä jäätä ja mixtaa.

Teksti: Riku Lavia
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Etelä-Savosta, Karkauksen kylän laitamilta löytyy kallio, jos-
ta on parin viime vuoden aikana muodostunut suosittu kohde 
harvalukuisten sporttikallioidemme joukkoon. Eikä syyttä. Kar-
kauksessa osuu kohdalleen monta sellaista laadukkaan kallion 
ominaispiirrettä, joita vaativampikin kiipeilijä osaa arvostaa.

“Kaikki reitit ovat 
luonteeltaan 

mainioita 
on-sight haasteita!”

Karkaus kalliolle
Teksti ja kuvat: Rami Haakana

Antti Liukkonen reitillä Horst-Günthers Traum, 7c. Joonas Sailaranta klassikolla Karkaus, 7c+.
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Vaikka kaakkoisen Suomen kallioperä on tun-
nettu rapakivestään, jää Karkaus niukasti tä-
män vyöhykkeen ulkopuolelle. Kivilaatu on 
vaihtelevaa, mutta pääosin hienokiteistä ot-
teikasta graniittia. Myös jyrkkyysprofiili on 
Suomen oloissa harvinaista herkkua, sillä kal-
lio ulkonee lähes koko leveydeltään. 

Pituutta reiteillä on keskimäärin 15 metriä ja 
parin reitin kohdalla päästään 20 metrin haa-
murajan paremmalle puolelle. Avautuminen 
itäkoilliseen tuo varjoa aamupäivästä iltaan 
tehden paikasta mainion kohteen myös hel-
teellä. Lisäbonuksena seinämän sijainti ran-
nan tuntumassa mahdollistaa virkistävän pu-
lahtamisen kiipeilyn jälkeen lämpimänä kesä-
päivänä. 

Kalliota kehittämässä

Ensimmäisen kerran tutustuin kallioon 2010 
satunnaisella etsintäretkellä. Vaikka kiipeily-
potentiaali oli heti havaittavissa, sijainti jär-
ven rannalla luonnonkauniissa ympäristössä 
sai epäilemään lupaprosessin onnistumista. 
Vasta uusintakäynti vuosia myöhemmin roh-
kaisi selvittämään asiaa pidemmälle. Onnek-
si ja hieman ihmetykseksikin maanomistajat 
suhtautuivat myönteisesti kiipeilyyn alueella. 
Ei muuta kuin toimeen.

Aloitin kallion kehittämisen kevättalvella 
2017. Ensimmäisinä ankkurin saivat Horst 
Günthers Traum 7c ja Manuscript 7a+, joista 
jälkimmäinen sai kunnian olla ensimmäinen 
avattu reitti. Nimen alkuperä viittaa ensinou-
sua edeltävänä päivänä menehtyneeseen pre-
sidentti Mauno Koivistoon. Toisena avautui 
suosituksi lämppäriksi muodostunut Kiveen 
Kätketty 6b+. Tämä, sekä loistava trädipläjäys 

Sysmis 6a+ sijaitsevat erillisellä pienemmällä 
seinällä pääfeissin eteläpuolen rinteessä. 

Kallion toistaiseksi vaikein reitti on Karka-
us 7c+, joka tarjoaa selväpiirteistä ja teknistä 
kiipeilyä hieman ulkonevalla profiililla. Oma 
suosikkini on Ikosen Paavon ensinousema 
Tapahtumahorisontti 7c, joka on erittäin laa-
dukas ja Suomessa ainutlaatuinen stamina-
reitti.

Avasimme Paavon kanssa kausina 2017-2018 
kaikkiaan 16 reittä. Koska halkeamia on kal-
liossa vain muutama, on avatuista reiteistä 
14 pultattuja ja vain 2 on luontaisesti varmis-
tettavia. Varustelun johtoajatuksena on ollut 
antaa kiipeilijälle mahdollisuus keskittyä kii-
peilyyn varmistamisen sijaan, kuitenkin yli-
pulttausta välttäen. Karkauksen kallio ei vält-
tämättä ole ideaali kohde aloittelijalle, sillä 
jyrkästä profiilista johtuen vaikeusasteet ovat 
pääasiassa yläkutosesta yläseiskaan. Tästä 
huolimatta kaikki reitit ovat luonteeltaan mai-
nioita on-sight haasteita.

Ota muut huomioon!

On tavallista, että ohiajavat veneilijät pysäh-
tyvät katselemaan kiipeilijöiden touhuja. Kan-
nattaa olla ystävällinen heitä kohtaan. Muis-
ta myös, että vaikka kallio sijaitsee lähes asu-
mattomalla metsäisellä alueella, hyllyillä ja 
kivenraoissa pesii ajoittain lintuja kuten korp-
pi ja puukiipijä. Annathan näille alkuperäis-
asukkaille pesimärauhan. 

Lopuksi vielä muutama sana turvallisuudes-
ta. Erityisesti keväällä on kiipeilijän oltava 
tarkkana irtokivien suhteen. Tästä Manuscript 
antoi ensimmäisenä kesänä varoittavan esi-
merkin. Kyseinen reitti puhdistettiin kevättal-
vella pakkasten aikaan. Ankkurin vieressä ol-
lut suurehko lohkare ei tuolloin hievahtanut 
sorkkaraudalla nitkuttamisesta huolimatta, 
mutta irtosi kesällä kiipeilijän ollessa ankku-
rilla. 

Lohkare oli puhdistusajankohtana mitä ilmei-
simmin jäätynyt kiinni paikalleen. Kuulema-
ni mukaan lohkareen pudotus oli hallittu ja 
sekä kiipeilijä että varmistaja selvisivät tilan-

“Karkauksessa osuu kohdalleen monta sellaista 

laadukkaan kallion ominaispiirrettä, joita vaativampikin 

kiipeilijä osaa arvostaa.”

Reittipituudet: n.15-20 metriä

Kivilaatu: pääosin graniittia

Reitit: 16 (14 pultattuja ja 2 luontaisesti var-
mistettavia)

Vaikeusasteet: pääasiassa yläkutosesta ylä-
seiskaan

Seinämä: päällekaatuva, avautuu itäkoil-
liseen (varjoa aamupäivästä iltaan, sopii 
myös hellekiipeilyyn)

Sijainti:  lähestymis- ja pysäköintiohjeet 
sekä topon löydät 27 Crags -palvelusta 
(https://27crags.com/crags/southern-mikkeli 
tai kirjoittamalla Karkaus hakukenttään). 

Tieyhteyden lisäksi kalliota voi lähestyä ve-
neellä, sillä kallion edessä oleva Hanhijärvi 
on yhteydessä Kuolimojärven laajaan vesi-
alueeseen.

teesta säikähdyksellä. Lesson learned: kivien 
irroitus pitää tehdä sulaan aikaan ja kiipeilijän 
on AINA oltava tarkkana kalliopohjan kanssa.

Urheilukiipeilyn harrastajalle ja on-sightien 
metsästäjälle Karkaus on ehdottomasti vierai-
lemisen arvoinen kohde. 

Nautinnollista kiipeilyä, be safe!

Sporttikallio, Karkaus

Jussi Pöyhönen lukee käsikirjoitusta reitistä Manuscript, 7a+.

Mestari Martin Nugent nauttii reitillä Iku Turso, 7a.
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Tiesitkö, että Helsingin korkein 
köysikallio sijaitsee Mellunmäessä?  
Se on kallio, jonka kiipeilykausi al-
kaa helmikuussa ja loppuu marras-
kuussa, ja joka kuivuu nopeammin 
kuin Nalkkila. Mellunmäen kätketty 
helmi, Naulakallio, on yli 15 metriä 

pystysuoraa punaista graniittia.

Kirjoitan tätä artikkelia aprillipäivänä, mutta Naulakallio 
ei ole kuitenkaan pila. Kallion muutamasta rososta huoli-
matta, valtaosa reiteistä on ensiluokkaista sporttikiipeilyä. 
Naulakallio on osoitus siitä, että Suomen metsät ovat täyn-
nä kiviä ja reittejä, joita ei ole vielä hyödynnetty. 

Uusien Kiipeilyliiton topo-kirjojen tekemisen yhteydessä on 
käynyt selväksi, että piilevää kalliopotentiaalia on pelkäs-
tään Uudenmaan alueella usean kymmenen köysikallion 
verran. Bouldereita tuntuu olevan joka nurkassa.

Naulakallion historia

Naulakallio on ollut listattuna 1990-luvulla Mountain-
shopin topo-kokoelmaan. Kalliota luonnehdittiin lyhyesti: 
”Boulder- ja yläköysireittejä. Sijainti Mellunmäessä, HPY 
33/61/80”. Pitkään se kuitenkin sai olla unholassa.

Naulakallio koki ensimmäisen kehityspurskeensa vuoden 
2008 aikana, kun Amir Näveri hankki kalliolle pulttausluvat 
ja Stefan Engström asensi parille reitille liimapultit. Stefan 
Engströmin seinälle avaamat El Perro (6b+) ja Esquela  de 
los perritos (6a) ovat molemmat mainiota pystysuoraa lis-
takiipeilyä. Amir Näverin avaama Veripalvelu (6a+) taas kii-
peää El Perroa pitkin käsihalkeamaan. El Perro ja Veripalvelu 
ovat molemmat aikakautensa hengessä sekavarmisteisia, 
mikä on verottanut jonkin verran niiden suosiota. 

Uusi tuleminen

Toinen Naulakallion kehitysvaihe tuli topo-projektin spin-
offina. Kävin katsomassa kalliota lokakuun 2018 alussa ja 
totesin parin kiipeilykerran jälkeen, että tännehän saa vaik-
ka mitä. Pulttausluvatkin olivat vanhastaan kunnossa, jo-
ten oli helppo alkaa tuumasta toimeen.

Kalliolla on nyt 13 köysireittiä parille sektorille jaoteltuna. 
Reittien vaikeusskaala on vitosesta 6c+:aan. Pääsektorilla 
on kymmenkunta reittiä ja vasemmalla sektorilla metsän 
siimeksessä muutama lisää. Reitit ovat kaikki melko jyrk-
kiä ja hyvillä otteilla. Reitit varmistetaan porahaoin lukuun 
ottamatta kallion halkaisevaa traversea ja vasemman sekto-
rin ilmiselvää halkeamaa. 

Pulttauksen pääperiaatteena on pidetty, että helpommat 
reitit ovat tiiviimmin pultattuja kuin vaikeammat. Vaikeam-
mille reiteille on paikoin jätetty ilmavia kohtia etenkin reit-
tien helpompiin osiin. Kaikille reiteille saa myös yläköyden, 
joten käykäähän kiipeämässä!

esittäytyy
Naulakallio

Teksti ja kuvat: Sampsa Jyrkynen
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Kävelymatka Mellunmäen metroasemalta:
10 min / 0,8 km

Pysäköinnin osoite: 
Naulakalliontie 15, 00970, Helsinki

25 

Helsinki - Itä

1 Talviaika 5+
Elina Seppälä, 2018

2 Kilpi 6b+
Sampsa Jyrkynen, 2019

3 Wildchild 6b
Sampsa Jyrkynen, 2018

4 Veripalvelu 6a
Amir Näveri, 2008

5 El Perro 6b+
Stefan Engström, 2008

6 Esquela de los perritos 6a+
Stefan Engström, 2008

7 Kosteat paikat 6a
Aino Kuokka, 2018

8 Rauta-aika 6c+
Elina Seppälä, 2018 

9 Naulatraverse 6b
Sampsa Jyrkynen, 2019

10 Kesäaika 4
Sampsa Jyrkynen, 2019
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Access-muistutus

1. Naulakallion sisällä on erilaisia varastotiloja. Kallion  
alla olevat peltiovet ovat jatkuvassa käytössä. Pelti-
ovien yläpuolella ei ole syytä kiivetä eikä niiden ylä-
puolelle pidä tehdä reittejä.

Varastotiloihin on tavaraliikennettä ja varastotilojen 
haltijat käyvät paikoin ulkona haukkaamassa raitista 
ilmaa sekä suitsukkeita. Käyttäydythän siivosti ja ter-
vehdit lähitienoon ihmisiä positiivisin mielin. 

Julkinen liikenne ja pyöräily tarjoavat erinomaiset 
yhteydet Naulakalliolle. Polkupyörille on hyvin tilaa 
myös kallion edustalla. 

2.

3.

4.

5.

Naulakalliolla ei ole vielä access-ongelmia. Jyrkänne on kuitenkin tiiviin asutuksen keskellä ja sillä on ilmeinen riski 
tulla suosituksi, joten on hyvä ennakoida tyypillisimpiä ongelmia.

Kiipeilijöiden autot on syytä jättää karttaan merkityl-
le paikalle, joka on tilava ja ilmainen pysäköintialue. 
Naulakallion lastenkodin parkkipaikan käyttö tai kal-
lion edustalle pysäköinti saattaa lopettaa kiipeilyn en-
nen kun se on alkanutkaan. Jos näet jonkun kiipeili-
jän pysäköivän näille paikoille, huomauttaminen on 
merkki vastuullisesta toiminnasta.

Tilojen vuokralaisten pysäköinti kallion alle on ok. 
Siitä ei luonnollisestikaan pidä huomauttaa!

18  KIIPEILY 2/17



Onnea Enni!
Helsinkiläinen Enni Bertling teki historiaa jääkiipeilyn 
maailmancupissa Pekingissä kiipeämällä pronssille. 

Bertlingin nousu palkintopallille maailmancup-tasolla oli 
ensimmäinen suomalaisen kiipeilyn historiassa.

Koko kauden joukkuekilpailussa Suomen maajoukkue oli upeasti neljäs.
Kiipeily-lehden tiimi ja Kiipeilyliitto onnittelevat Enniä ja 

koko jääkiipeilyn maajoukkuetta!

  KIIPEILY 1/19  19



Jääkiipeilyn superviikonloppu 
Oulussa

KILPAILUT /// 

Nuorten MM-kilpailut 1.-2.3. ja Euroopan cupin finaali 3.3.2019

Oulun kiipeilyseura OKS 91 ry isän-
nöi jääkiipeilyn nuorten MM-kilpailuja 
ja Euroopan cupin finaalia maaliskuun 
alussa. Kolmepäiväisiin kilpailuihin 
osallistui kaikkiaan yli 150 kilpailijaa 
lähes kahdestakymmenestä eri maas-
ta. Kovatasoisissa kilpailuissa saatiin 
suomalaismenestystä. 

Lämmin kevätaurinko nostatti hikeä kisa-
järjestäjien otsalle, kun 22-metrinen jäätor-
ni alkoi osoittaa sulamisen merkkejä vain 
muutamaa päivää ennen jääkiipeilyn nuor-
ten maailmanmestaruuskilpailuja. Pikarat-
kaisuna tehty tornin paketointi pressuihin 
osoittautui onnistuneeksi päätökseksi ja Poh-
joismaiden ensimmäisissä maailmanmes-
taruustason kiipeilykilpailuissa pystyttiin 
kiipeämään myös jäällä.

Kilpailuviikonloppu käynnistyi arvoisissaan 
tunnelmissa Nallikarin talvikylässä järjes-
tetyissä avajaisissa, joissa nuorten maa-
joukkueet esittäytyivät soihtukulkueessa. 
Tilaisuuden huipennuksena esiintyi legen-
daarinen Mieskuoro Huutajat.

Kova taso

Varsinaiset kilpailutapahtumat alkoivat 
perjantaina 1. maaliskuuta karsinnoilla. 
Nuoret kilpailivat kolmessa eri ikäluokas-
sa lead- ja speed-kiipeilyssä. Finaalitaistot 
käytiin lauantaina 2. maaliskuuta. 

Venäjän lähes 40-henkinen maajoukkue 
dominoi speed-kiipeilyä viemällä lähes 
poikkeuksetta palkintopallipaikat kaikissa 
ikäryhmissä. Leadin puolella nähtiin hie-
man vaihtelua tuloslistauksessa, kun Sveit-
sin Sina Goetz ja Yannick Glatthard sekä 
USA:n Keenan Griscom ja Ukrainan Vic-
toria Holub onnistuivat viemään kirkkaim-
mat mitalit.

Isäntämaahan saatiin mitali leadin U19-
sarjassa, kun Laura Loikas kiipesi upeasti 
pronssille erittäin kovatasoisessa kilpailus-
sa. Suomesta kilpailuihin osallistui 8-hen-
kinen maajoukkue ja samalla ratkottiin 
historialliset ensimmäiset jääkiipeilyn 
nuorten suomenmestaruudet.

Suomalaismenestystä Euroopan 
cupissa 

Kilpailut jatkuivat vielä sunnuntaina 3. 
maaliskuuta jännittävällä Euroopan cu-
pin finaalilla, jossa suomalaisen jääkiipei-
lyn kärkinainen Enni Bertling jatkoi vahvaa 
kauttaan ottamalla pronssia. Mira Alhon-
suo kiipesi neljänneksi äärimmäisen ko-
vassa finaalissa, jossa kaikki kahdeksan 
naista toppasivat reitin. Miesten finaalis-
sa kilpaili Pauli Salminen sijoittuen viiden-
neksi. 

Euroopan cupin osakilpailuvoitot ottivat 
Sveitsin Sina Goetz ja Ranskan Louna La-
devant, jotka varmistivat ykköstiloillaan 
myös Euroopan cupin kokonaiskilpailun 
voitot.

Oulun kiipeilyseura isännöi Euroopan cu-
pin finaalia jo toista kertaa peräkkäin. Sa-
malla ratkottiin myös jääkiipeilyn aikuisten 
suomenmestaruudet. Upeasti sujunut kil-
pailuviikonloppu sai kiitosta sekä kilpai-
lijoilta että kansainväliseltä kiipeilyliitto 
UIAA:lta. Seuraavan kerran Oulussa kilpail-
laan 22.-23.2.2020 jääkiipeilyn Euroopan 
cupin merkeissä.Perjantain karsinnat käytiin aurinkoisessa säässä.
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Enni Bertling taituroi kovatasoisessa Euroopan cupin finaalissa kolmanneksi.
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Teksti: Heidi Hahtola
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Laura Loikas toi Suomeen MM-pronssia.
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Suomen nuorten maajoukkue vuosimallia 2019.
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Euroopan cupin finaali 
3.3.2019
Vaikeuskiipeily (Lead)

Naiset
3. Bertling Enni (FIN)
4. Alhonsuo Mira (FIN)

Miehet
5. Salminen Pauli (FIN)

SM-kilpailut
Vaikeuskiipeily (Lead)

Naiset
1. Enni Bertling
2. Mira Alhonsuo 
3. Wilma Törvi

Miehet
1. Pauli Salminen
2. Tapio Alhonsuo
3. Kuutti Heikkilä 
 

U19 Miehet:
1. Jaakko Risku

2. Oskari Pajunpää

3. Kerkko Konola

U22 Naiset
1. Taru Salonurmi

Nopeuskiipeily 
(Speed)

U16 Naiset
1.Tilda Kuikanvirta

U16 Miehet
1.Elias Rintamäki

U19 Naiset
1.Wilma Törvi

U22 Naiset
1.Taru Salonurmi

Sina Goetz, 
U22-sarjan iloinen MM-voittaja

TULOKSET 

Jääkiipeilyn
nuorten MM
Vaikeuskiipeily (Lead)

U19 Naiset
3. Loikas Laura (FIN)

Jääkiipeilyn 
nuorten SM-kilpailut
Vaikeuskiipeily (Lead)

U16 Naiset:
1. Tilda Kuikanvirta

U16 Miehet:
1. Elias Rintamäki 

U19 Naiset:
1. Laura Loikas

2. Wilma Törvi

Perjantai-iltana käytiin myös nuorten speed-karsinnat.
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Johnny Sundholm sandbag-reitillä Beurre Marga, 6B+, Franchard Isatiksessa Fontainbleaussa. Kuva: Timo Junttila
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Jani Lehtola Luohualla projektilla Desperado, 8B. Kuva: Tea Tanskanen
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Tea Tanskanen ja Isak, 7A+, Luohualla. Kuva: Jani Lehtola
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Mikael Uponen ja Ligne de Scone, 7A+, sektorilla Apremont Portes du Désert, Fontainebleau. Kuva: Juho Sorvettula
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Elisabet Pellinen näyttää, että greidi ei ole aina Jumala släbillä L'Entrechat, 4+. Sektori: J.A. Martin, Fontainebleau. Kuva: Mikael Uponen
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Jussi Leskinen työstää Sheriffiä, 8a, Nummessa. Kuva: Mikko Mäkelä
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rannikolta vuorille

Teksti: Jukka Muinonen

Kiipeilyllä on Kroatiassa pitkät perin-
teet. Paikallinen kiipeily-yhdistys, en-
simmäisiä maailmassa, perustettiin jo 
vuonna 1874. Kroatian vuorilla – poh-
joisesta Slovenian rajoilta aina Monte-
negroon asti – on erinomaiset edelly-
tykset kiipeilylle. Ilmasto mahdollis-
taa kiipeilyn ympäri vuoden, kiviaines 
on hyvälaatuista kalkkikiveä ja mai-
semat upeita. Pulttauksetkin osuvat 

kohdalleen. Tämä on matkakertomus 
Kroatian köysikiipeilykallioilta.

Pagin saarelta löytyy Strogain sola. 
Mikko Damskin tyylinäyte kalliolla.

M
ik

ko
 D

am
sk

i

KROATIA, 
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Strogirin harharetki

Jokaiseen reissuun kuuluu ainakin yksi odys-
seialainen harharetki. Meille se oli sunnun-
tain kevennykseksi tarkoitettu Strogir. On-
gelmaksi muodostuivat opasteeton olema-
ton polku, louhikot, pusikot ja piikkipensaat. 
Lisäksi oli reissun kuumin päivä ja aurinko 
tälläsi koko päivän selkään. Kallion juuressa 
puhkuttiin ja puperrettiin sämpylää sekä ti-
ristettiin viimeisiä pisaroita urheilujuomapul-
losta. 

Seuraava aamu oli kirkas. Ajoimme uudelleen 
Karlobagista Velebitille, Dabraski kukoviin. 
Kapean, mutkaisen tien molemmin puolin 
löytyy kiipeilysektoreita. Useimmille sektoreil-
le lähestymisaika on alle 15 minuuttia, muu-
tamissa varmistamisen voi tehdä suoraan 
tien reunasta. Greidaukset tuntuivat olevan 
kauttaaltaan enemmän ala- kuin yläkanttiin. 

Okrugli kuk-sektorilla multipitchin yläank-
kurista oli jäljellä vain kalliosta törröttövä pul-
tin pää. Liekö ollut ilkivaltaa tai matkamuis-
tojen keräilyä. Paluumatkalla Pagin saari lah-
den toisella puolella loisti hopean ja pronssin 
värisenä ja vaikutti täysin asumattomalta

Pagin saari ja Strogajn torni

Rannikkokylä Jablanacista on noin 30 minuu-
tin lauttayhteys Pagin saarelle. Saari, joka 
mantereen puolelta näyttää autiomaalta, sai 
vierailun myötä toiset kasvot. Saaren länti-
sellä puolella on vehreitä alueita, pieniä vilje-
lyksiä ja jäänteitä roomalaisesta asutuksesta. 
Pienet kylät ja satamat ovat idyllisiä. Matkan 
varrella tutustuimme metsikköön, jonka olii-
vipuut olivat opastaulun mukaan maailman 
vanhimpia.

Kohteemme oli kuitenkin Strogain torni, jon-
ka saavuttaa parkkipaikalta noin vartin kä-
velyllä. Torni on rakenteensa, muotonsa ja 
paikkansa ansiosta yksi merkittävimmistä ki-
vimuodostelmista Adrianmeren rannikolla. 
Rakenne herätti kuitenkin huolta. Torni oli 
kuin löyhästi koottu kiviröykkiö ja tätä vaiku-
telmaa tuki myös käsituntuma. Päätös olla 
kiipeämättä torniin oli yhteinen. 

Päätöstä helpotti topon maininta alueen eri-
tyisestä mikroilmastosta, jonka vaikutuksesta 
pulttien korroosio on nopeaa. Tornin takana 
kanjonissa oli kuitenkin muutama kiivettävä 
reitti. Ilma oli tyyni, mutta reittien läheisyy-
dessä kävi miellyttävä viilentävä ilmavirtaus.

Strogain tornin rakenne oli niin epäluotettava, että ryhmä luo-
pui sen valloituksesta.
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Mikko Damski, Jukka Kallio 
ja Jukka Muinonen

• Seniorikiipeilijäryhmä, joka käyttää itsestään nimi-
tystä ”Juniorikiipeilijät”, muut käyttävät nimitystä ”Nuo 
kiipeilevät ukot”.

• Kiipeilykokemusta vähintään 15 vuotta, pääasiassa 
sporttia, mutta reissujen huipentumana on muutama 
multipitch.

• Motiivit: Liikunnallinen euforia, uusiin kohteisiin ja 
paikalliseen kulttuuriin tutustuminen, toimiva ryhmä-
dynamiikka ja kokkaustaito.

Maantieteellisesti Kroatian vuoret kuuluvat 
Dinaarisiin Alppeihin. Kiipeilyalueet alkavat 
Istrian niemimaalta luoteessa ja sektoreita 
on runsaasti myös Splitin ympäristössä. To-
pokirjassa Croatia Climbing quide esitellään 
kaikkiaan 70 kiipeilykohdetta, joista 32 sijait-
see rannikolla, 17 on saarilla ja loput löytyvät 
sisämaasta. Reittejä on kaikkiaan 3486.

Alueelta toiselle siirtymiset saattavat kui-

tenkin olla pitkiä. Upean Adrianmeren tun-

tumassa kulkeva rannikkotie Istrian niemi-

maalta kohti Splitiä ja Dubrovnikia on kau-

nis, mutta myös mutkikas. Tie vaatii ajajalta 

tarkkuutta, koska liikenne on vilkasta. Liialli-

sesta kiireestä ja erityisesti sen loppumises-

ta muistuttavat karusti teiden reunaan jätetyt 

kukat ja pienet muistoalttarit Madonna-pats-

aineen.

Talo rannikolla

Olimme varanneet huoneiston rannikolta 

Nova Cesarikasta, Velebit-vuorten keskiosan 

läheltä. Terassilta avautui upea näköala vuo-

rille ja merelle. Lähimpään idylliseen pikku-

kaupunkiin, Karlobagiin, oli matkaa seitse-

män kilometriä. Karlopagista on mutkikas tie 

Velebit-vuorten huipun yli kiipeilyalueelle.

Karlobagin historiasta kertovat antiikin roo-
malaisen tukikohdan rauniot ja outo puolikas 
kirkko. Kirkon toisen puoliskon pommittivat 
Etelä-Afrikan ilmavoimat rantakiviksi toisessa 
maailmansodassa. 

Dabraski kukov

Ensimmäinen kiipeilypäivä Dabarski Kukovis-
sa jäi lyhyeksi. Mikko Damski ja Jukka Kallio 
ehtivät kiivetä yhden reitin, kunnes alkoi sa-
de. Vielä pahempi yllätys oli uskomattoman 
tiheä, alhaalta noussut sumu, joka esti nä-
kyvyyden lähes kokonaan ja vaikeutti autolla 
ajamistakin.
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kaajia. Puisto on suljettu alue, jonne tulijoil-
ta peritään pääsymaksu. Alue on julistettu 
UNESCO:n biogeneettiseksi suojelualueeksi 
vuonna 1978 ja vierailijoita ohjeistetaan kun-
nioittamaan alueen luontoarvoja. 

Kiipesimme puistossa reissumme loppupuo-
lella kaksi kertaa. Se oli aivan liian vähän. Kii-
vettävää riittää vaikka koko viikoksi. Suosi-
tuimmat ja helpot reitit puiston alkuosassa 
ovat kuitenkin paikoin lasittuneita. Kiipeilijät 
pääsevät lisäksi rauhaisampaan elementtiin, 
jos hakeutuvat kauemmas puiston alkuosan 
palvelukeitaasta. Toki voi olla erityinen koke-
mus aloittaa kiipeily suoraan matkamuisto-
myymälän kulmilta tai ravintolan terassin vie-
restä.

Puistossa on mahdollista kiipeilyn lomassa 
käydä huljauttamassa turvonneita jalkoja jo-
essa. Ja jos kuumuus ahdistaa liikaa, voi käy-
dä ilmastoidussa kallioluolastossa viilentä-
mässä tunteitaan katselemalla luontonäytte-
lyä tai elokuvaa puiston historiasta.

Lopuksi

Kiipeilyalueiden runsaus ja monipuolisuus, 
upeat vuoret, välimerellinen ilmasto ja kirk-
kaana välkkyvä meri tekevät Kroatiasta erin-
omaisen kiipeilykohteen. Välimatkat saatta-
vat kuitenkin yllättää. Matka rannikkotietä Ri-
jekasta Splitiin on noin 350 km. Siirtymiin voi 
osittain käyttää Velebit-vuorten itäpuolista 
moottoritietä (Zagreb – Spit), mutta hitaam-
pi, mutkikas ja maisemallisesti ihastuttava 
rantatie jää täällöin kokematta. Huolellisella 
ennakkosuunnittelulla ja tarkalla kartanluvul-
la säästää aika, hermoja ja polttoainetta.

Mikäli pitää palauttavan välipäivän, saattaisi 
hyvä kohde olla Krkan kansallispuisto. Viidak-
komaisessa puistossa kuljetaan katettuja pol-
kuja pitkin tasolta toiselle vesiputousten vie-
ressä. Tai miten olisi hyvä kalaravintolakeikka 
jossain lahdenpoukamassa, ilta-auringossa 
välkkyvän meren äärellä?

Velebit-vuorten valkoiset huiput hurmaavat.
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Reitti, joka löydettiin, näytti epämääräiseltä 
ja kiipeämättömältä. Ei siis kiivetty mekään. 
Alas rymistely oli sitten sekin haaste. Fyysi-
siltä vammoilta sentään vältyttiin, mutta kä-
vihän se egolle. Kolme tuntia iltapäivästä ka-
tosi hikenä biosfääriin. Ja kaikki tämä vain 
muutaman kiiltävän pultin tähden.

Golubinjak

Golubinjakin kiipeilyalue sijaitsee keskellä ra-
jattua puidensuojelualuetta lähellä Slovenian 
rajaa, Zagreb-Rijeka moottoritien tuntumas-
sa. Vaikka topossa aluetta pidetään varjoi-
suutensa ja viileytensä takia oivana kesäkii-
peilykohteena, sijainnilla on haittapuolensa.

Pieniä keskipäivän sadekuuroja on usein. Li-
säksi suojelualueella kallioita ei ole puhdis-
tettu riittävän hyvin ja sammalmättäät sei-
nämillä sitovat vettä tehden kiipeämisestä 
epävarman tuntuista. Alue on myös kaukana 
kaikesta ja soveltunee paremminkin luonto-
matkailijoille kuin kiipeilijöille.

Paklenican kansallispuisto

Kroatian kiipeilykohteista Paklenican kansal-
lispuisto on yksi erikoisimmista ja tärkeim-
mistä. Lähes merenpinnan tasosta alkavat 
rotkolaakson vaellusreitit kohoavat ylös vuo-
rille 1700 metrin korkeuteen. Polun molem-
min puolin on kiipeilyreittejä niin aloitteli-
joille kuin aktiivikiipeilijöillekin. Paklenican 
omassa topossa, Paclenica Climbing quide, 
on esitelty 468 sporttireittiä.

Erityisesti viikonloppuisin alueella vierailee 
kiipeilijöiden lisäksi runsaasti luontomat- Jukka Kallio vakaana ständillä.

"Kallion juuressa 

puhkuttiin ja

puperrettiin sämpylää 

sekä tiristettiin

viimeisiä pisaroita 

urheilujuomapullosta."
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Vinkit - kiipeily Kroatiassa

• Välimatkat ovat pitkiä. Rannikon pituus  
 1778 km

• Kiipeilyalueiden keskittymät:

 1. Istrian niemimaa, josta voi poiketa  
 myös Triesten seudulle ja Slovenian ran- 
 nikon kohteisiin (lento Zagrebiin) 

 2. Paklenica – Velebit (lento Splitiin)

 3. Splitin ympäristö

• Suosittelemme Paklenican kansallispuis- 
 toa, jossa riittää kiipeämistä

• Hyvät majoitukset lähellä Steringradissa,  
 Zadarissa tai Karlobagin seudulla 

• Varaa majoitukset ja lennot ajoissa -   
 säästät rahaa

• Vältä kesän kuumimpia aikoja

Jukka Kallio seikkailee Dabraski kukin halkeamassa.
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Ukkosrintama vyöryy alas laaksoon.
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Paklenican kansallispuisto

Golubinjac

Strogir

Pag

• Tutki topoa ennakkoon ja muodosta   
 mielikuva alueesta

• Huomioi lähestymiset: käytä energiaa  
 kiipeämiseen, älä pöheikössä sählää-  
 miseen

• Ei riskinottoa: tiedosta kykysi, jatkuva  
 harjoittelu ja kertaus

• Muista aurinkosuojaus ja riittävä nes- 
 teytys

• Topot: Paklenica, Climbing guide, Boris  
 Cujic 2017 ja Coatia, Climbig guide

• Kirjojen tilaus: 
 www.paklenica-croatia.com

• Majoituksia esim. osoitteesta 
 www.homeaway.fi/loma-asunto

KROATIA
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Roeland matkalla koti jääputousta, joka on kivinen kohta vasemmalla.
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- huipun hurja valloitus
MANASLU

Viime syksynä Sanna Raistakka, 40, ja Roeland van Oss, 40, 
kiipesivät yhdessä maailman kahdeksanneksi korkeimman vuo-
ren, Manaslun, huipulle.  Matka 8163 metriin tehtiin ilman lisä-

happea ja sherpojen apua. Tämä on tarina tieltä huipulle.

Teksti ja kuvat: Sanna Raistakka
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Ensimmäiset vuorivaihtoehdot nousulle oli-
vat Cho Oyu ja Shishapangma Tiibetin rajalla, 
mutta ongelmat kiipeilylupien kanssa ja hin-
nat, saivat meidät epäröimään. Halusimme 
myös valita tilastojen mukaan menestyksek-
käimmän vuoren (paljon onnistuneita huipu-
tuksia, vähän kuolemantapauksia). Manaslu 
näytti hyvältä tilastoissa, joten päädyimme lo-
pulta siihen.

Kiipesimme molemmat ilman lisähappea ja 
lisätukea. Lisähapen käyttö muuttaa suoritus-
kykyä ja se on vastaan omaa kiipeilyetiikkaani. 
Lisäksi se, että olimme omillamme peruslei-
rin yläpuolella antoi meille myös vapauden 
päättää omasta akklimatisaatio*- ja kiipeilyai-
kataulustamme.

Matkan suunnitteluun meni aikaa noin 1,5 
vuotta, jonka aikana vertailimme perusleiri-
palveluita, valitsimme telttoja, tilasimme ja 
testasimme varusteita aina pakastekuivattuja 
ruokia ja kalsareita myöten. Selvitimme, mitä 
lääkkeitä tarvitaan mukaan, mikä vakuutus oli 
kattavin ja lisäksi tietysti treenasin kuin mieli-

puoli. Roeland on vuoristo-opas, eli hän oli jo 
töidensä vuoksi huippukunnossa.

Elokuu 2018 ja suuntana Nepal

Elokuun lopussa lensimme Nepalin pääkau-
punkiin Kathmanduun ja pari päivää myö-
hemmin aloitimme viiden päivän vaelluksen 
Tadapanista (1860 m) kohti Manaslun perus-
leiriä, joka on 4880 metrissä. Olimme perillä 
5.9. Kaupallinen ryhmä, jonka kanssa jaoim-
me kiipeilyluvan ja perusleiripalvelun, oli tul-
lut jo pari päivää ennen meitä.

Viikko 1 - Akklimatisaation aloittami-
nen

Päivän levon jälkeen pakkasimme teltan, 
kaasukanistereita sekä muita tarvikkeita en-
simmäistä akklimatisaatio-kierrosta varten. 
Ykkösleiri sijaitsee tasanteella 5700 metrin 
korkeudessa. Sinne pääsee Manaslu-jäätik-
köä pitkin noin 3-4 tunnissa. Rinkka tuntui 

29.8.

Lento Nepalin pääkaupunkiin 

Kathmanduun.

1.9.

5 päivän vaellus Tadapanista 

(1860 m) kohti p
erusleiriä

.

5.9.

Saapuminen perusleirii
n (4880 m).

7.9.

1. akklim
atisoitu

miskierro
s ja 

saapuminen 1-leirii
n (5700 m).

10.9.

Saapuminen 2-leirii
n (6350 m) 

ja palaaminen takaisin 1-leirii
n.

17.9.

1. yr
itys

 3-leirii
n (6800 m) 

kariu
tuu. Kiipeilijö

iden 

loukkaantuminen ja saira
stuminen. 

Paluu perusleirii
n.

20.9.

Ei vielä kerta
akaan lähellä 

3-leiriä
. A

ikaikkuna kiris
tyy.

len Sanna Raistakka ja asun 
Chamonix’ssa, Ranskan Alpeilla. Olen 

kiipeillyt 15-vuotta. Alppikiipeilyyn tutustuin 
Nepalin Himalajalla, jossa olen tehnyt paljon 
vaelluksia. Unelma 8000 metriIn kiipeämises-
tä syttyi siellä, mutta sen toteutumiseen me-
ni lopulta vuosia. 

Tällaiseen paljon aikaa ja rahaa vaativaan 
projektiin voi olla vaikeaa löytää yhtä inno-
kas kumppani. Vuonna 2016 palapelin osa-
set vihdoin putosivat kohdalleen, kun tapasin 
elämänkumppanini Roelandin. 

Matkan suunnittelu alkaa

Ennen tätä matkaa korkein saavutukseni oli 
Argentiinan Acongaguan huippu, 6962 met-
rissä. Nepalissa olin myös kiivennyt muuta-
mia 6000-metrisiä vuoria. Halusin matkalla 
selvittää, miten selviän 8000 metrin yläpuo-
lella, eli ns. kuolemanvyöhykkeellä, jossa ih-
minen ei pysty elämään kauaa.

Maailmassa on 14 yli 8000 metrin huippua. 

O

Sanna valmistelee ykkösleiriä 5700 metrissä.

"JOS MANASLUN RINTEILLÄ OLISI METREITTÄIN UUTTA LUNTA, JOUTUISIMME 
ODOTTAMAAN JA PAHIMMILLAAN AIKA LOPPUISI KESKEN."
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n (6350 m).

27.9.
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 kolm
osleirii

n (6800 m) 

onnistuu.

28.9.

Saapuminen nelosleirii
n (7450 m).

29.9.

Lähtö huipulle klo 04:00, klo 11
:30 

perill
ä M

anaslun huipulla (8163 m).

29.9.

Takaisin perusleiris
sä klo 22:30.

 

Manaslu on maailman kahdeksanneksi kor-
kein vuori. Se sijaitsee Himalajan vuoristossa 
Nepalin Läntisellä kehitysalueella, Gandakin 
vyöhykkeellä, 61 kilometriä Gorkhan kaupun-
gin pohjoispuolella. Manaslun huippu sijait-
see noin 64 kilometriä itään Annapurnasta. 
Huippu tunnetaan myös nimellä Kutang ja se 
on 8163 metriä merenpinnan yläpuolella.

Nimi Manaslu tulee sanasta Manasa, joka 
tarkoittaa Hengen vuorta. Ensimmäisen nou-
sun Manaslulle tekivät japanilaisen ryhmän 
Toshio Imanishi ja Gyalzen Norbu 9.5.1956. 
Manaslu Circuit on Nepalin suosituimpian 
vaellusreittejä. (Lähde: Wikipedia)

painavalta, keuhkot eivät saaneet tarpeeksi 
ilmaa ja jalat painoivat kuin lyijy. Ensimmäi-
sinä päivinä pieni päänsärky vaivasi minua, 
mutta se on normaalia tässä korkeudessa. 

Seuraavalla akklimatisaatio-kierroksella jat-
koimme kohti reitin vaikeinta osuutta, kulkua 
jääputouksen läpi kakkosleiriin. Jääputous oli 
labyrinttinen ja railoinen. Laaja jääseinämä 
reitin yläpuolella voi pudottaa jäälohkareita 
arvaamatta. Sitä ohittaessa saattoi vain toi-
voa, että on tarpeeksi nopea. Joka kerta jän-
nitti, vaikka jääputouksen ohittamiseen tottui 
muutaman kerran jälkeen.

Kakkosleiri oli juuri jääputouksen yläpuolella, 
noin 6350 metrissä. Tänne pystytimme isoim-
man telttamme, sillä tulevien kierroksien 
aikana tämä oli pääleirimme. Suunnitelmam-
me oli viedä pienin telttamme kolmosleiriin 
(6800 metriin), viettää yö tai pari siellä, ede-
tä ylemmäs kohti nelosleiriä ja sitten palata 
perusleiriin lepäämään ennen lopullista hui-
putusta. Paperilla suunnitelma näytti hyvältä 
ja realistiselta, mutta sitten sattui muutamia 
ikäviä yllätyksiä.

Manaslu

Manaslun perusleiri on 4880 metrissä. Taustalla näkyy 7992 metriä korkea East Pinnacle.
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Viikko 2 - Takaiskut

Ensimmäisellä kerralla, kun olimme valmii-
na kiipeämään kolmosleiriin, ennustettu lu-
misade toikin odotettua enemmän lunta. Se 
aiheutti lumivyöryn kolmosleirin alapuolella 
ja pari tiimimme kiipeilijää loukkaantui, joten 
päätimme laskeutua perusleiriin odottamaan 
parempaa keliä. Samaan aikaan meille mo-
lemmille puhkesi paha antibiootteja vaativa 
kurkunpääntulehdus. Päiviä vierähti parantu-
essamme. 

Tilanne ei näyttänyt hyvältä. Suihkuvirtaus ja 
Himalajan korkeat tuulet alkaisivat lokakuun 
ensimmäisellä viikolla. Siihen mennessä mei-
dän olisi oltava jo matkalla alas. Nyt oli yli 
syyskuun puoliväli emmekä olleet käyneet lä-
helläkään kolmatta leiriä.

Epävarmuus iski, kun kuulimme, että uusi 

myrsky oli tulossa. Tarvitsimme ainakin yhden 

akklimatisoitumiskierroksen lisää. Jos Manas-

lun rinteillä olisi metreittäin uutta lunta, jou-

tuisimme odottamaan ja pahimmillaan aika 

loppuisi kesken. Pitkän jahkaamisen ja vii-

meisten säätietojen jälkeen, päätimme vielä 

kerran yrittää kolmosleiriin.

Viikko 3: Viimeinen kierros

En ollut vieläkään sataprosenttisessa kunnos-
sa, joten kiipeäminen oli hidasta ja raskasta. 
Monien tuntien päästä pääsimme kakkoslei-
riin. Onni ei ollut meidän puolellamme, vaan 
myrsky iskikin yön aikana. Aamulla näkyvyys 
huononi niin nopeasti, että palasimme takai-
sin, pääsemättä kolmosleiriin.

Myrsky raivosi pari päivää, mutta säätieto-
jen mukaan hyvä sääikkuna oli tulossa. Pe-

rusleiri oli täynnä toimintaa, kun kaikki yli 
200 kiipeilijää ja sherpaa pakkasivat rinkkoja 
ja valmistautuivat tulevaan. Kun hyvä sää vih-
doin saapui, ryhmä toisensa jälkeen lähti koh-
ti huippua.

Otimme ylimääräisen lepopäivän, koska ha-
lusimme välttää pitkiä jonoja esikiinnitetyillä 
köysikohdilla. Lisäksi tarvitsimme lisää lepoa, 
sillä viimeinen kierros oli ollut fyysisesti kai-
kista rankin.

Kohti nelosleiriä

26.9. oli meidän vuoromme lähteä. Etenim-
me kohti kakkosleiriä ja saavuimme sinne ilta-
päivällä. Jätimme telttaan kaikki ylimääräiset 
tavarat ja seuraavana aamuna kiipesimme 
untuvapuvut päällä kuumassa auringonpais-
teessa ensimmäistä kertaa kolmosleiriin 6800 
metriin. Olimme helpottuneita päästyämme 
kolmosleiriin ja jopa nukuimme hyvin.

Seuraavana päivänä juhlistimme Roelandin 
40-vuotispäivää. Juhlat eivät olleet isot pienes-
sä teltassa, mutta sitäkin ikimuistoisemmat. 
Jännitys nousi samaa rataa kuin siirryimme 
kohti nelosleiriä. Monet uupuneet kiipeilijät 
laskeutuivat samalla esikiinnitettyjä köysiä pit-
kin alas, 

Reitti nelosleiriin tuntui pitkältä, koska oma 
vauhti oli hidastunut. Lopulta tuulen piiskaa-
ma leiri 7450 metrissä tuli esiin. Tämä oli nyt 
korkein paikka, jossa kumpikaan meistä oli 
ollut. Paikka oli myös karu ja kylmä. Teltan 
pystyttäminen oli haastavaa kovassa tuules-
sa. Lumen sulattaminen vedeksi juomista ja 
syömistä varten oli oma operaationsa. Lisäk-
si ruokahalu oli mitätön. Meillä ei ollut kui-

tenkaan kylmä eikä onneksi vuoristotaudin 
oireita. 

Tuuli repi pientä ja ahdasta telttaa läpi koko 
yön. Ahtautta lisäsi, että säästääksemme pai-
nossa meillä oli vain yksi makuupussi. Kello 
kaksi aamulla oli aika nousta ja neljältä olim-
me vihdoin valmiit huiputuspäivään. Olimme 
viimeiset lähtijät leiristä.

Tiellä huipulle

Tunnelma oli maaginen: koko maailma oli pi-
meä paitsi ne miljoonat tähdet ja muiden kii-
peilijöiden kaukaiset otsalamppuvalot. Parin 
tunnin kuluttua aurinko pilkisti horisontin ta-
kaa ja värjäsi huiput alapuolellamme pehme-
än oransseiksi. Ilmakin lämpeni.

Jokin sisäinen voima veti ylemmäs. Kertaa-
kaan ei tuntunut, että en pysty jatkamaan, tai 
että täytyy kääntyä takaisin. Meno muuttui 
rankemmaksi. Odotin, että jossain vaiheessa 
tulisi vuoristotaudin oireita, mutta helpotuk-
sekseni sitä ei tapahtunut meille kummalle-
kaan.

Sitten ylitimme 8000 metrin rajan ja yhtäk-
kiä tajusin, että unelmani oli vain muutamien 
kymmenien metrien päässä. Vaikka hengitin 
vaivalloisesti, minulla oli hyvä tunne. Taistelin 
ylöspäin, kunnes saavuin Roelandin viereen 
viimeiselle traverselle. Esikiinnitetyt köydet ja 
värikkäät rukousliput johtivat meidät lumisel-
le huipulle. 

Armoton tuuli puhalsi huipun takaa eikä täällä 
ollut muita kuin me kaksi. Askel askeleelta vai-
valloisesti kiipesimme kohti köyden loppua, 
kunnes kello 11:30, 29.9., molemmat seisoim-
me Manaslun huipulla 8163 metrissä.

Jos haluaa kiivetä kasitonnisen itsenäisesti ja ilman lisahappea:

1. Valitse huolella perusleiripalvelu. Siihen tulee kuulua ainakin kiipeily-
luvat, paikalliset luonnonpuistoluvat, tavaroiden kuljetukset perusleiriin, 
kommunikaatiomahdollisuudet ja hyvä ruoka. Näin voit vuorella keskit-
tyä kiipeilyyn.

2. Hanki oma säätiedotuspalvelu Euroopasta koko nousun ajaksi. Näin 
takaat sen, että pystyt toimimaan itsenäisesti. Ilman lisähappea kiipeä-
minen vaatii paljon työtä aklimatisaation eteen, joten kaikki hyvät sääik-
kunat pitää hyödyntää.

3. Testaa pakastekuivattuja ruokia jo kotona. On ikävää, jos kovasti tar-
vittu ja ainoa energialähde, onkin vaikka liian suolainen.

4. Jos välineet ovat uusia, testaa ne etukäteen. Kasaa teltat ja varmista, 
että ne ovat kunnossa. Käytä hyviä kenkiä (high altitude boots), niin väl-
tyt rakoilta.

5. Olet itse vastuussa terveydestäsi, joten käy läpi kaikki lääkkeet ja nii-
den käyttöohjeet. Lääkäri voi olla kaukana.

6. Treenaa sekä fyysisesti että henkisesti.

Sannan 6 vinkkiä 

Aamuaurinko värjää jääputouksen.

36  KIIPEILY 1/19



Paluumatka ja tulevaisuus

Oli upea saavutuksen tunne olla maailman 
kahdeksanneksi korkeimman vuoren huipulla 
ja jakaa se elämänkumppanini kanssa. Nau-
timme tästä hetkestä muutaman minuutin. 
Alas oli pitkä matka, joten pian keskityimme 
siihen. Paluumatkalla pakkasimme nelos- ja 
kakkosleirin tavarat mukaan ja jatkoimme ko-
ko matkan perusleiriin asti. Saavuimme pe-
rille myöhään illalla, lopen uupuneina, mutta 
onnellisina 19 tunnin kiipeilyn jälkeen.

Reissumme onnistui yli odotusten ja kipi-
nä kiivetä 8000:sia voimistui. Kotiinpaluun 
jälkeen aloitimme keskustelun uudelleen ja 
nyt suunnitelmissa on hieman haastavampi 
huippu keväälle 2020. Samalla tyylillä.

Sanna Raistakka, 40.

Suomalainen 

Loma-asuntoyrittaja (www.chamonixho-
lidayrentals.com)

Kiipeilytaustaa mm.:  Nepalissa: Mera 
Peak (6476 m), Lobuche East (6119 m), 
Manaslu 8163m. Etela-Amerikassa: Acon-
gagua 6962m. Euroopassa: Mont Blanc 
(4810 m), Monch (4107 m).

Roeland van Oss, 40.

Hollantilainen 

Vuoristo-opas, (www.roelandvanoss.com)

Kiipeilytaustaa mm.: Pakistan: K2 (8611 
m, yritys), Nepal: Cholatse 6440m, Kyrgys-
tan: Peak Lenin (7136 m). Pohjois-Amerik-
ka: Denali 6190m, Cassin Ridge. Euroopas-
sa: Matterhorn, (4478 m) North Face.

• Sannan budjetti oli 7500 euroa koko 
 7 viikolta.

• Perusleiripalvelu maksoi 5500 euroa/hlö               
 (tähän kuului mm. luvat ja kyydit).

• Lennot: 500 euroa/hlö

• Henkilökohtaiset tavarat (untuvapuku,   
 kengät, makuupussi, hanskat jne.) mak- 
 savat uutena ostettuna  noin 2500 euroa.  
 Sanna maksoi vähemmän, koska heillä   
 oli jo osa tarvikkeista.

• Itse eläminen Nepalissa oli todella edul - 
 lista.

Budjetti

Sanna ja Roeland saapuivat onnellisesti Manaslun huipulle 8163 metriin 29.9. klo 11.30.

Viimeiset 50 metria huipulle. "TAISTELIN YLÖSPÄIN, KUNNES SAAVUIN ROELANDIN VIEREEN VIIMEISELLE TRAVERSELLE. 
ESIKIINNITETYT KÖYDET JA VÄRIKKÄÄT RUKOUSLIPUT JOHTIVAT MEIDÄT LUMISELLE HUIPULLE."

*akklimatisaatio- ohueen ilmaan sopeutuminen
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kovaa
SVEITSI

KI IPE ILYKOHDETTA

Oli matkakohde mikä tahansa kolmesta suosituimmasta boulderpaikasta, 
paikan päälle päästäkseen moni valitsee lentää Milanoon. Vuokra-auto on 
usein edullisempi vuokrata Italiasta. Milanosta ajaa Magic Woodiin noin 2,5 
tuntia, Chironicoon vajaa 2 tuntia ja Crescianoon vain 1,5 tuntia. On myös 
mahdollista lentää Zürichiin.

Ajaessasi Sveitsissä ota huomioon nopeusrajoitukset, sillä sakot tässä 
maassa ovat korkeat. Lisäksi on huolehdittava, että autosta löytyy Sveitsissä 
ajamiseen oikeuttava vuositarra. Noin 35 euroa kustantavia tarroja on mah-
dollista ostaa mm. huoltoasemilta ja rajalta.

Hyvää matkaa ja tervemenoa Sveitsiin!

Teksti: Tarja Vilén
Kuvat: Mikael Uponen, Heikki Liukkonen, 

Emma Karttunen ja Anssi Laatikainen

Sveitsillä on paljon tarjottavaa boulderoijalle. Maan suosituim-

mat boulderkohteet ovat Magic Wood, Chironico ja Crescia-

no. Magic Wood on Sveitsin boulderkohteista tunnetuin, vaikka 

pikkusisaret ylittävät sen reittimäärillään. Kokosimme yhteen 

tärkeimmät tärpit Sveitsin bouldermatkaa suunnittelevalle.
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Anssi Laatikainen taistelee 
Crescianossa reitillä Jungle Book, 8A.
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Magic Wood 
- taikametsä ja villi joki

Pyry Karjalainen kränkkäämässä reitillä Octopussy, 8A.

Emma Karttunen ja Die Auferständerungin, 6B, valloitus.

Klassikkoreitti Blue Sky of Minen, 6A+, kiveltä löytyy myös 
hyvä lämppäreitti Kalumet, 3, Heikki Liukkoselle.

Heikki Liukkonen taiteilee klassikolla ja 8 metriä 
korkealla linjalla Blue Sky of Mine, 6A+. 
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Kivet: sveitsiläistä gneissiä ja tunnettu erityi-
sesti hänkkibouldereista. Krimpikkäitä reitte-
jä, mutta myös slouppereita. Alastulot usein 
kivikkoisia ja viettäviä. Magic Wood “löydet-
tiin” vuonna 1996. Alun perin erityisesti kovi-
en kiipeilijöiden matkakohde, mutta nykyään 
reittejä löytyy kaikilla vaikeustasoilla.

Maisemat: upeat vuoristomaisemat. Boulde-
ralue sijaitsee 1300 metrin korkeudessa ja on 
lumihuippuisten vuorten ja kukoistavien niit-
tyjen ympäröimä. Aluetta halkoo myös vilkas-
virtainen joki, jonka vesi pysyy kylmänä myös 
kesällä.

Topo: 27 Crags Premium -versiosta löytyy kat-
tava topo, Edelweiss-majatalosta voi kysyä 
topo-kirjoja (esim. Magic Wood Bouldering 
Guidebook, 2016).

Sektorit: kiipeily on keskittynyt pienelle alu-
eelle, yli 1000 reittiä on vain yhden neliöki-
lometrin sisällä. Lähestyminen ei ole pitkä, 
mutta kunnon lämmöt saa päälle, sillä mo-
net kivet löytyvät jyrkältä rinteeltä. Boulderei-
ta löytyy myös luolista ja joen ääreltä.

Kiipeilykausi: maaliskuu-marraskuu. Kun muu-
alla Euroopassa on liian kuuma, Magic Wood 
tarjoaa parastaan. Suosituin sesonki on ke-
sällä. Jos haluaa välttää ruuhkaa, kannattaa 
ajoittaa reissu keväälle tai syksyyn. Mahdolli-
suus sateisiin on kuitenkin tällöin korkeampi.

Hyviä reittejä: Wonderboy, 5 * Blue Sky of Mi-
ne, 6A+ * Altersheimsitstart, 6B * Merlin * Big 
Cheese 6C * Freiwild 6C+ * Marihuanacorner 
7A * Red Roses 7A+ * Grit de Luxe 7B * Super 
Nova 7C * Du cote de seshuan 7C+ * Sofa Sur-
fer 8A * Electric Boogie 8A+ * The Riverbed 8B.

Majoitus: Edelweiss- hostelli ja Bodhi Cam-
ping -leirintäalue, mökkejä tai asuntoja esim. 
Airbnb ja Inter Chalet (mökit kauempana alp-
pikylissä).

Palvelut: Edelweiss-hostellista löytyy ravinto-
la. Lähimmät kaupat ja kunnon palvelut löy-
tyvät Thusisin kaupungista (n. 15 minuutin 
ajo).

Access ja muuta erityistä: kiipeilijämäärät 
ovat kovassa kasvussa. Vapaa leiriytyminen 
on kielletty, eli niin yöpyminen kuin pysäköi-
minen alueella on maksullista. Vänien on 
käytettävä leirintäaluetta.
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Kivet: sveitsiläistä graniittia/gneissiä ja tun-
nettu voimallisista krimpikkäistä reiteistä. 
Alastulot pääosin tasaisia. Löydetty jo 80-lu-
vulla, mutta alueen todellinen kehitys alkoi 
vuonna 1995.

Maisemat: upeat vuoristomaisemat. Boulde-
ralueet sijaitsevat pääosin noin 800 metrin 
korkeudessa upeassa lehtimetsässä. Chiro-
nico on laakson varjoisalla puolella, kun taas 
Cresciano kylpee usein auringossa.

Topo: Chironico Boulder -topokirjasta löytyy jo 
kolmas painos, joka ilmestyi vuonna 2018. 
Kirjaa myydään Suomessa eri keskuksissa. 
Paikan päällä topokirjaa voi ostaa Chironicon 
kylästä (myyntipaikat: ticinoboulder.ch, even-
tina Turismo ja Campeggio Gottardo).

Sektorit: yli 1500 reittiä ja 27 sektoria. Lähes-
tyminen kiville noin 2-25 minuuttia. Chiro-
nicon kylän läpi virtaa joki ja alueelle on avat-
tu myös jokisektoreita.

Kiipeilykausi: paras sesonki on syksyllä ja ke-
väällä. Kunnon kränkkääjille talvi tarjoaa ko-
vat kitkat, mutta lumi ja sade voivat rajoittaa.

Hyviä reittejä: Plat du jour 5* Die roboter 6A 
* Sloper traverse (Blocco 4B) 6A+* Eyorjoi 6B 
* Rummikub 6B+ * Baked Potato 6C Matusa-
lem 6C+ * Border Line 7A * Doctor Med Dent 
7B * Serre moi fort Stand 7B+ * Confession of a 
crap artist 7C * Fat boy 7C+ * Miss Schweiz 8A 
* Freak brothers 8A+ * Boogalagga 8B* From 
Dirt Grows the Flowers 8C.

Majoitus: edullisin majoitus lienee Camping 
Gottardo, josta on 10 minuutin ajo kivipark-
kiin. Leirintäalue on auki maaliskuusta loka-
kuuhun. Katso myös Airbnb, interhome.ch ja 
casafile.ch.

Palvelut: Chironicon kylästä löytyy mm. huol-
toasema ja ravintoloita. Isommat supermar-
ketit ja laajemmat palvelut löytyvät Biascasta 
(17 km) tai Bellinzonasta (40 km).

Access ja muuta erityistä: kiipeilijämäärät 
ovat kasvussa ja leiriytyminen on kielletty. 
Roskia varten on ostettava punainen roska-
pussi, joita myy esimerkiksi kylän posti tai 
vaihtoehtoisesti vie roskat mukanasi.

Vuoden 2017 Chironicon reissulta oli tuomisina Tarja Vilénin mielestä paikan 
paras 6B+, Rummikub.

Mikael Urponen toppaamassa reittiä Komilator 7C, joka on 
valitettavasti käyty chippaamassa.

Tarja (Vilén) tasapainoilee topatakseen herkän Sloper traversen (Blocco 4B), 6A+.

Tarja katselee 
edesmenneen 
Romy-mäyräkoiran 
kanssa bouderpar-
kista alas kylään.

Chironico 
- vuoristomaisemia ja lehtimetsää
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• Chironico ja Cresciano sijaitsevat italiankielisvoittoisen Ticinon 
 laaksossa Etelä-Sveitsissä, lähellä Italiaa. 

• Etäisyys Chironicosta Crescianoon on vain 25 km, joten ne on 
 mahdollista mahduttaa hyvin samaan reissuun. 

• Magic Woodiin Crescianosta on noin 80 km. 

• Muita boulderkohteita Sveitsistä löytyy Brione ja Gotthard.

Kivet: sveitsiläistä graniittia/gneissiä ja tunnet-
tu päällekaatuvista krimpikkäistä reiteistä. Myös 
pyöreitä open hand -otteita. Alastulot pääosin 
tasaisia. Cresciano sijaitsee laakson aurinkoisel-
la puolella, kun taas Chironico kulkee usein var-
joissa.

Maisemat: upeat alppimaisemat laaksoineen. 
Boulderalueet sijaitsevat pääosin noin 600 met-
rin korkeudessa sekametsässä. Kylän läpi virtaa 
kaunis joki.

Topo: Cresciano Boulder -topokirjan viimeisin pai-
nos on vuodelta 2014 (sisältää myös Osognan ja 
Claron boulderalueet). Kirjaa myydään Suomes-
sa eri keskuksissa. Toponkirjan voi ostaa Cres-
cianon kylästä (myyntipaikat: ticinoboulder.ch, 
Ostello Cresciano, Ristorante degli Amici).

Sektorit: yli 1500 reittiä ja 22  sektoria. Lähesty-
minen kiville noin 20-30 minuuttia. Kiipeilykausi: 
paras sesonki on syksyllä ja keväällä. Talvi tarjo-
aa kovat kitkat, mutta lumi ja sade saattavat ra-
joittaa.

Hyviä reittejä: First Class 5+ * Un Uomo un Per-
chè 6A * Icaro's Step 6A+* Gay parade 6B * Ne-
ver Ending Story 6B+ * Moma 6C * Madreperla 
6C+ * Harry Spotter 7A * Carlo il Magnifico 7A+ 
* U-Turn 7B * La pioche 7B+ * Fantoman 7C * 
La grotte des soupirs 7C+ * Jungle book sit 8A * 
Frank's wild years 8A+ * Confessions 8B* The Dag-
ger 8B+ * The story of two worlds 8C.

Majoitus: Helpoin majoitus lienee 1001 Bloc 
-majatalo tai the Camping al Senso -leirintäalue. 

Katso myös asuntoja tai mökkejä sivus-
toilta Airbnb, interhome.ch ja casafile.ch.

Palvelut: Crescianon kylästä löytyy mm. 
huoltoasema ja ravintoloita. Isommat 
supermarketit ja laajemmat palvelut Bel-
linzonasta (12 km). Pieni kauppa Claros-
sa (8 km).

Access ja muuta erityistä: kiipeilijämää-
rät ovat kasvussa ja leiriytyminen on kiel-
letty. Ylärinteen parkkipaikat ovat rajalli-
set, joten kiipeilijöiden tulee jättää auto 
kylään (milk-shop alue) ja kävelemään 
ylös rinteelle. Lähestymisen aikana hoi-
tuu samalla mukavasti lämmittely.

Magic Wood, Chironico ja Cresciano

Ilari Kelloniemi kiipeämässä Le Grotte de Soupirs, 7C+ Crescianossa.
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Crescianon lähestyminen on vertaansa vailla ja uuvutti jopa 
kaiken kokeneen Anssi Laatikaisen.
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SAKSA

ITALIA

Chironico

Cresciano

Brione

Magic Wood

Gotthard

RANSKA

LIECHTENSTEIN

Cresciano 
- lämmittävä lähestyminen

SVEITSI
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 13. SATTUU SORMIIN/IHOON/OLKAPÄIHIN/POLVIIN/
  LUIHIN/YTIMIIN JNE.

 14. EI OLE KITKAA JA TÄMÄ REITTI VAATII KITKAA
   (TOISIN KUIN MUUT REITIT).

 15. HÄIRIÖTEKIJÄ KUTEN HÄMÄHÄKKI/HYTTYNEN/
  PAARMA/KÄRPÄNEN ILMESTYY.

 16. YMPÄRILLÄ ON LAPSIA TAI KOIRIA.

 17. OTE ON MÄRKÄ TAI MUUTTUU KESKEN REITIN 
  VÄÄRÄNLAISEKSI. OTE ON AINAKIN HUONOMPI/  
  ERILAINEN KUIN ENNEN.. 

18. TOINEN KIIPEILIJÄ ON TUHONNUT OTTEET 
  HIELLÄ/LIALLA/MANKALLA.

 19. PAIKALLA ON MUITA KIIPEILIJÖITÄ TAI EI OLE   
  MUITA KIIPEILIJÖITÄ.

 20. IHMISET KATSOVAT TAI EIVÄT KATSO.

 21. LÄNDI EI OLE IDEAALI, VAIKKA VASTASSA OLISIKIN  
  KAHDEKSAN MONDON PÄDIMERI.

 22. KENGÄT OVAT VÄÄRÄNLAISET TÄHÄN REITTIIN.

 23. EI OLE HARJAA TAI MANKKAA TAI NE OVAT HUONOJA.

 24. EN OLE NUKKUNUT/SYÖNYT/LEVÄNNYT TARPEEKSI.

 25. TUNNEN TUNTEITA TAI AJATTELEN ASIOITA.

 26. YRITÄN LIIKAA TAI LIIAN VÄHÄN.

 27. JOKU TOINEN KIIPEILIJÄ ON KIIVENNYT REITIN ENNEN.

 1. OHUT NAHKA TAI REIKÄ/FLÄPPERI SORMESSA. 
  TOISAALTA, JOS TAAS IHOA ON, SITÄ SAATTAA 

  JOUTUA SÄÄSTÄMÄÄN TOISEEN PROJEKTIIN.

 2. SORMISSA ON TEIPPIÄ. VOI MYÖS OLLA, ETTÄ EI OLE  
  TEIPPIÄ TAI TEIPPI ON VÄÄRÄNLAISTA.

 3. SPOTTAAJA ANTAA HUONOA BETAA TAI EI ANNA 
  BETAA OLLENKAAN. VOI MYÖS OLLA, ETTÄ EI OLE   
  SPOTTAAJAA TAI SPOTTAAJA EI OLE IHMISENÄ   
  RIITTÄVÄN HYVÄ TAI ON MUUTEN VAIN VÄÄRÄN-
  LAI NEN SIELU.

 4. LIIAN KORKEA/PITKÄ/MATALA/LYHYT REITTI. TAI   

  MUUTEN VAIN VÄÄRÄNLAINEN REITTI, VAIKKA   

  NÄYTTIKIN HYVÄLTÄ.

 5. PÄDI ON VÄÄRÄNLAINEN TAI ASETETTU VÄÄRIN.

 6. JENGI PUHUU TAI ÄÄNTELEE TAI KANNUSTAA 
  VÄÄRIN.

 7. JOKU AISTI SADEPISARAN.

 8. SORMISSA EI OLE TUNTOA TAI ON TUNTOA LIIKAA.

 9. EN NÄE OTETTA TAI NÄEN OTTEITA LIIKAA.

 10. AURINKO PAISTAA SILMÄÄN.

 11. ILMA ON VÄÄRÄNLAINEN. ON LIIAN KYLMÄÄ/
  MÄRKÄÄ/TUULISTA/LÄMMINTÄ/TUULETONTA/
  KOSTEAA.

 12. LINNUT LAULAVAT LIIAN KOVAA.

 SYYTÄ VAI 
TEKOSYYTÄ?

KIIPEILIJÄN SUUSTA

27

Kivillä kuulee kaikenlaista. Aina löytyy syitä, 
miksi kiipeily ei kulje tai ei saa reittiä topattua. 
On tullut kuultua tai ehkä itsekin käytettyä yhtä 
sun toista. Tässä niistä parhaimmat.

Kiipeilijälle sen myön-
täminen, että ei ole tar-

peeksi vahva tai taitava, 
on kova paikka. Kyllä siinä 

kummasti helpottaa, kun 
kaverikin kuorossa nyök-

käilee, että totta tosiaan 
laulavat ne linnut jo häi-

ritsevän kovaa tai noilla 
luontoäidin tai -isän arpo-

milla kehonmitoilla kiipeily 
on suorastaan maailman 

yhdestoista ihme.

Jos oma luovuus ei riitä, 
tässä muutamia päte-

viä syitä, jos huomaat että 
tänään ei kulje. Ota käyt-

töön ja kerro kaverillekin:

Teksti: Tarja Vilén
Kuvat: Mikael Uponen
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Jesse Saustamo ei halua ottaa 
topista kiinni Albarracínissa reitillä 
Grasshopper, 7B+.

Elisabet Pellinen on niin lähellä 
kuin vain voi La Lágrima, 6C+, -reit-
illä Albarracínissa.

Elisabet Pellinen ja reitti 600 KN 
91, 6C+, Fontsun Drei Zinnenissä. 
Aina ei vain onnistu.

Juho Sorvettula ja Sebastian Blyckert yrit-
tävät tehdä tiiminousua reitillä L'Angle 
Allain, 6A, mutta jalkaotteet ovat liian 
liukkaita.

Tarja Vilén Espanjan Alcañizissa 
liian pitkällä reitillä La ventana 
indiscreta, 6B.

Joskus sattuu niinkin hassusti, että kyse on omista voimista ja taidoista. Tämä on kuitenkin syistä pahin. Jos näin käy, varau-
du syvään masennusjaksoon, itsesääliin jopa vihaan. Tuntemukset jatkuvat aina siihen saakka, kunnes tulee kova sendi. Sit-
ten kiipeilijä onkin onnellinen, ainakin puoli minuuttia.

Kiipeilylehti toivottaa kaikille voimia!

P.S. Kaikki jutun yhteydessä julkaistut kuvat ovat hetkistä, jolloin reittiä ei saatu kiivettyä. Syyt näihin vaihtelivat.

Tarja Vilén ei mielestään yllä 
seuraavaan otteeseen Fontsussa 
reitillä Le Cœur, 7A.
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 -kiipeilyvideot
Tee se itse

Alkuvuodesta tuli kaiken kansan nähtäville Free Solo -dokumenttielokuva. 
Maailmalla elokuva saavutti suuren suosion ja työ poiki parhaan dokument-
tielokuvan Oscarin. Elokuva kertoo Alex Honnoldin suurimmasta saavutuk-
sesta, legendaarisen El Capitan -seinämän köydettömästä kiipeilystä. Projekti 
on todella vaikuttavasti kuvattu ja monia voikin kiinnostaa mistä kiipeilyvi-
deoiden kuvauksessa on kyse.

Mikäli free solo ei ole terminä tuttu, niin 
se tarkoittaa korkean reitin kiipeämistä ilman 
teknisiä apuvälineitä tai turvaköysiä. Free So-
lo -elokuvalle voi antaa vahvan suosituksen, 
mutta popcornien vierelle kannattaa varata 
pyyhe, johon hikoilevia sormenpäitä saa kui-
vattua.

Kuvausprojektina Free Solo on ollut valtava, 
mutta laadukkaita kiipeilyvideoita voi ja kan-
nattaakin kuvata myös vaatimattomammista 
suorituksista. Omat kiipeilyvideot ovat vähin-

täänkin hyviä tapoja tarkastella omaa tekniik-
kaa ja pitää muistissa, miten ne muuvit nyt 
menivätkään.

Aiheen tiimoilta ja kiipeilyvideoiden suurku-
luttajana halusin kysellä kotimaisilta video-
kuvaajilta näkemyksiä ja vinkkejä kiipeilyn ku-
vaamiseen. Myös meillä Suomessa on osattu 
tehdä laadukasta videodokumentaatiota. Täs-
tä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Kylmää Ki-
veä ja The Lappnor Project.

1.  Kuinka kauan olet tehnyt videoita,  
 ja mistä innostus lähti?

2.  Oletko opiskellut alaa?

3.  Minkälaisia haasteita kiipeily-
 videoiden kuvaamisessa on?

4.  Minkälaista varustusta käytät 
 kuvatessasi?

5.  Onko sinulla nyt projekteja 
 työn alla?

Kysymykset:
Teksti: Timo Junttila

Kuvat: Tea Tanskanen, Jani Lehtola, Juho Sorvettula ja Mikael Uponen

Timo Junttila kuvauskeikalla Etelä-Afrikan Rocklandsissa.
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Olli Antikainen
Kelmi Climbing
vimeo.com/kelmiclimbing

Jani Lehtola
vimeo.com/user1530916 ja

         darthkukkis

1
2

Innostus kuvaamiseen on lähtenyt jo varhain 
isän kuvatessa VHS-kameralla perheemme 
arkea. Pian VHS-kamera oli omassa käytös-
sä ja sillä kuvattiin rikoselokuvia takapihalla. 
Ensimmäiset skeitti/lumilauta-leffat taidet-
tiin kuvata myös vielä VHS-kameralla, ennen 
kuin kamerat hiukan pienenivät ja tekniikka 
muuttui.

Olen itse oppinut kokeilujen ja epäonnistu-
misten kautta.

Itse kuvaamisessa ei ole suurempia haastei-
ta, etsii vain mieleisen kohteen sekä kuva-
kulman ja painaa nappia. Minulle suurempi 
haaste tulee myöhemmin editointivaiheessa, 
jos ei kuvatessa ole ollut suurempaa ajatusta 
minkälaisen pätkän haluaa julkaista. Jo pieni-
kin ajatus etukäteen helpottaa jälkikäsittelyä. 
Haasteena koen myös katsojien mielenkiin-
non ylläpitämisen, varsinkin vähän pidem-
missä videoissa. Vaikka kiipeilysuoritukset 
ovat leffojen keskipisteessä, niin koen, ettei-
vät pelkät sendit kannattele kiinnostusta. Ny-
kyisin myös kiipeilyvideoita tulvii Internetiin 
valtavasti, jolloin sekaan häviää helposti hy-
viäkin videoita.

Itse kuvaan tällä hetkellä Nikonin täyskennoi-
sella digijärkkärillä. Vaikka videon kuvaami-
nen on sillä hiukan työläämpää peilittömiin 
ja kevyempiin kameroihin verraten, niin stil-
lejä tulee myös vielä otettua jonkun verran 
ja siihen koen nykyisen kameran parhaaksi 
vaihtoehdoksi.

Tällä hetkellä ei ole mitään tekeillä, mutta 
muutamia projekteja on kyllä mielessä.

Olli Antikainen kuvaamassa Rocklandsissa. Kuva Juho Sorvettula

Ensimmäiset videot kuvasin kesällä 2007 
Norjan reissulla ja seuraavana kesänä Lofoo-
teilla. Noilla reissuilla kameran muistikortille 
tallentui Norjan hienoja maisemia ja muuta-
ma sendi. Kamerana oli digipokkari, jossa oli 
silloin vielä harvinainen videokuvausominai-
suus.

Varsinainen videokuvaus alkoi syksyllä 2008, 
kun olin Pyhännän kivellä ja viritin digipok-
karin kenkään laavun päälle uuden betan toi-
vossa. Ajattelin, että jos pääsen kruksin uu-
siksi niin näen videolta, mitä siinä tapahtuu. 
No se kuvanlaatu oli videolla illan hämärty-
essä niin surkeaa ettei siitä mitään juuri näh-
nyt, mutta sendi tuli talteen. Sen jälkeen tuli 
ajatus käyttää videokameraa beta-apuna pro-
jektoidessa ja bonuksena tietysti saisi myös 
talteen omat ja kaverien sendit. Tuon kesän 

3

4

5

jälkeen kamera onkin ollut mukana melkein 
joka kerralla ja betavideoiden avulla on taittu-
nut useampikin projekti.

Itse on tullut asiaan perehdyttyä. Vinkkejä on 
saatu myös kavereilta ja netissä foorumei-
ta kahlaamalla. Jos aihe kiinnostaa ja käyttää 
aikaa opetteluun, niin jossain vaiheessa lop-
putuloskin on sellainen, että valmista pätkää 
jaksaa katsoa vaikka seinän kokoiselta ruu-
dulta tai sitä kehtaa näyttää muillekin.

Suurin haaste on ajanpuute. Kun itse kiipe-
ää, ei ehdi juuri kuvata kuin omien yrkkien vä-
lissä, jos ei joudu spottaamaan. Toki kamera 
tripodilla -metodi toimii hyvin, kunhan jaksaa 
jälkeenpäin pätkiä tärkeimmät kohdat vide-
oista talteen kovalevylle. Tripodia ei kanna-
ta pitää aina samassa paikassa, vaan on hy-
vä käyttää Adidas zoomia ja hakea ne parhaat 
kuvakulmat. Mitä enemmän kuvaa, sen suu-
rempi todennäköisyys, että tulee joskus hy-
vääkin materiaalia. 

Toinen iso haaste tulee, jos haluaa ottaa valo-
kuviakin. Nykyään tuon kiertäminen onnistuu 
kohtuu helposti niin, että kuvaa videota 4k:na 
tai 6k:na. Siitä saa kohtuullisen napattua fra-
men kuvaksi. Ei se Full Framen raw-kuvalle 
pärjää, mutta on se parempi kuin ei mitään.

Kolmanneksi, jos on tarkoitus katsoa videoi-
ta muultakin kuin kännykän pikku ruudulta, 
niin kannattaa opetella valo- ja videokuvauk-
sen alkeita. Sen myötä saa kummasti parem-
paa kuvanlaatua aikaiseksi. Toki tieto voi lisä-
tä tuskaa ja harrastus voi käydä äkkiä kalliiksi.

Oma kuvausharrastus on mennyt aika pit-
källe videon kuvanlaatu edellä. Videokamera 
vaihtui Canonin APS-C -järkkäriin, kun mark-
kinoille tuli ensimmäinen kohtuuhintainen 
malli, joka otti Full HD -videota hyvällä ku-
vanlaadulla. Canon vaihtui taas Panasoniciin 
ja siitä asti on tullut kuvattua Micro43-systee-
min rungoilla. Linsseinä on ollut aina kevyi-
tä kiinteän polttovälin putkia hyvällä valovoi-
malla, jotta on voinut kuvata hämärässäkin 
ja kameralaukun paino tai koko ei ole käynyt 
liian suureksi. Nykyinen setti koostuu tripo-
dista, GH5-rungosta ja Panasonicin 15mm 
F1.7, 25mm F1.4 ja 42.5mm F1.2 -linsseistä, 
2 muistikortista, 3 akusta, sekä muutamasta 
ND suotimesta.

Tällä hetkellä editoinnissa on viime joulun Al-
barracínin pätkä, joka kuvattiin Tean (Tanska-
nen) kanssa.
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Jani Lehtola laittamassa kameraa valmiiksi kuvaukseen Magic Woodissa.

Tea Tanskanen
vimeo.com/teatanskanen

Tein ensimmäiset videoprojektini opiskelles-
sani Lahden Muotoiluinstituutissa 2000-lu-
vun alkupuolella. Opintojen jälkeen kiin-
nostus kääntyi pitkäksi aikaa valokuvauksen 
suuntaan. Kun tapasin Janin (Lehtola) ja aloi-
tin kiipeilyharrastuksen, alkuun minä valoku-

vasin ja Jani otti videot. Ensimmäiset kiipeily-
videoklipit kuvasin Fontsun reissulla kevääl-
lä 2017, kun vaihdoin parempaan kameraan. 
Samana syksynä aloin myös editoida.

Opintoihini kuului käsikirjoitusta, videokuva-
usta ja -editointia, animaatioita sekä video-
efektien tekoa. Tekniikat ovat kuitenkin muut-
tuneet opintojeni jälkeen, joten paljon on pi-
tänyt opetella uusiksi. Janilta olen saanut 
teknisiä vinkkejä editointiin. Olen kuitenkin 
itse enemmän fiilistelijä, joten keskityn pää-
asiassa leikkauksiin ja tarinankerrontaan.

Kameroiden kanssa säätäminen hidastaa kii-
peilyä. Varsinkin kylmällä kelillä saattaa käy-
dä niin, että toinen ropeltaa kameran asetuk-
sia ja toinen palelee kiven alla. Joskus sendit 
jäävät kuvaamatta, koska ei ole ehtinyt laittaa 
kameraa tai akku loppuu kriittisellä hetkellä.

Lyhyet videopätkät Instagramiin syntyvät no-
peasti, mutta pidempien tarinoiden tekemi-
nen laajasta materiaalista vaatii suunnitel-
mallisuutta. Yksi iso haaste on, että hyvää 
videomateriaalia on lopulta aina liian vähän. 
Se mitä tapahtuu kiipeilyn välissä jää liian 
usein kuvaamatta, samoin erilaiset fiilispät-
kät ympäristöstä. 

Koska otan sekä valokuvia että videoita enkä 
halua käyttää koko omaisuuttani kamerava-
rusteisiin, joudun tekemään kompromisseja 
ominaisuuksien suhteen. Tällä hetkellä mi-
nulla on Panasonicin GH5 ja siihen 4 erilais-
ta kiinteäpolttovälistä linssiä (12mm F2.0, 
25mm F1.8, 45mm F1.8 ja 75mm F1.8). Pel-
kästään valokuvaukseen en olisi valinnut tätä 
runkoa, mutta ihan kelvollista jälkeä tälläkin 
tulee. Joissain tilanteissa käytän kakkoskame-
rana actionkameraa, mutta se lähinnä vain 
täydentää muuta kuvamateriaaliamme. Edi-
tointiin käytämme Final Cut Pro:ta.

Minulla on periaate, että kamera ja linssit 
pitää mahtua aika kompaktiin kameralauk-
kuun. Se rajoittaa linssien ostelua ja mukana 
roudattavien tavaroiden määrä pysyy järkevä-
nä. Jalustana minulla on Sirui, jonka saa tai-
teltua kokoon kiipeilyreppuun.

Albanreissun video alkaa olla paketissa ja ke-
vään aikana on tulossa myös varmaan Font-
supätkää. Henkilökohtaisena projektina 
suunnitelmissa on mm. Rovaniemen kooste, 
jossa olisi betaa ja hyviä reittejä etenkin nais-
kiipeilijöille.
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1. Suunnittele etukäteen mitä, missä ja milloin kuvaa. Kuvaa 
muutakin kuin pelkkää kiipeilyä (maisemia, lähestymistä jne.), jos 
on tarkoitus kuvata pidempi pätkä.

2. Alkuun pääsee vaikka kännykällä tai goprolla. Kamera kenkään 
tai tripodille ja tallentamaan. Paras kamera on se, joka on mukana. 
Ei kannata hankkia painavaa sekä kallista kameran runkoa ja L-sar-
jan linssejä, jos niitä ei raaski tai jaksa kantaa mukana.

3. Mikäli videoita on tarkoitus katsella kännykkää isommalta ruu-
dulta, niin hanki kamera, jossa on kännykkää parempi optiikka. 

4. Opettele käyttämään kameraa eri valaistusolosuhteissa. Paras 
valo ja parhaat sendikelit ovat harvoin keskipäivän auringonpais-
teessa, joten kameran ja linssien valovoimaan kannattaa panostaa.

5. Full HD:na editointi onnistuu nykyään melkein joka koneella ja 
jopa puhelimella. Jos haluat hyvää kuvanlaatua 4k:ta tai HDR:ää, 
niin perehdy aiheeseen. Tässä vaiheessa homma voi alkaa käydä 
lompakolle.

10
Videokuvaajien

Luohualla Tea Tanskanen kuvaa, kun Jani Lehtola kiipeää reitillä King of sting 8B+

6. Hyvä kamera ei takaa hyvää kuvanlaatua tai hyvää tarinaa. Ku-
vaa paljon ja monipuolisesti. Älä keskity pelkkiin sendeihin, vaan 
kuvaa myös mitä tapahtui matkalla, ennen kiipeilyä ja kiipeilyn jäl-
keen. Jos tulee hetki, kun valo on poikkeuksellisen upea, kuvaa se. 
Kuvaa maisemia ja fiiliksiä, yksityiskohtia ja yleiskuvaa. Kuvaa sekä 
kaukaa että läheltä.

7. Älä pönötä paikallasi, vaan liiku paljon, jotta löydät kiinnosta-
vimmat kuvakulmat. Välillä on tullut rymisteltyä piikkipuskissakin 
videoiden takia.

8. Käytä aikaa siihen, että opettelet tarkentamaan kuvan oikeaan 
kohtaan. Suttuinen kuva harvoin näyttää hyvältä.

9. Kun leikkaat videoita, pidä tarinan tempo nopeana, varsinkin 
jos videolla ei puhuta lainkaan. Kokeile vaihtaa leikkausten kohtaa 
ja tutki, miten muut ovat leikanneet videonsa. Näin opit vähitellen 
mikä toimii ja mikä ei. Leikkauksia voi aina vähän tiivistää.

10. Kun olet kiipeilyreissulla, pätki ja nimeä videot joka ikinen päi-
vä tai muuten kovalevyt ovat hetkessä täynnä. On tärkeää löytää ta-
sapaino sen välillä, kuinka paljon haluaa kuvamateriaalia ja kuinka 
paljon on valmis uhraamaan aikaa sen järjestelyyn ja käsittelyyn.

 -vinkkia
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Pakun rakentamiseen liittyvistä makuasioista 
voi vain kiistellä. Kuinka iso on vaikka sopiva 
ja onko merkillä väliä? 

Lyhyt tonniluokan pakettiauto, esimerkik-
si lyhyellä akselivälillä oleva VW Transporter, 
mahtuu samoihin parkkiruutuihin kuin iso 
henkilöauto. Korkeuden puolesta sillä pääsee 
myös kaikkiin parkkihalleihin. Auton tavarati-
la on aika tasan 250 cm pitkä, jolloin pitkit-
täin asennettava vuode vie tilasta ison osan. 
Saman mallin pitkän akselivälin auto antaa 
noin 40 cm lisätilaa sisällä, mutta tekee ih-
meitä kääntösäteeseen kaupunkiliikenteessä.

Kaksi metriä korkean pakun sisäkorkeus on 
noin 135 cm. Säilytystilaa on tällöin rajalli-
sesti sängyn alla, eikä autossa mahdu seiso-
maan edes melkein. Jos osaa pukea housut 
jalkaa istuen, keittää nuudelit korkeassa pol-
viasennossa, eikä sängyn alle tarvitse mahtua 
kolmea Mondoa, pärjää matalalla ihan hyvin.

Toimitus suosittelee tekemään vertailevaa 
koeajoa ennen kaupantekoa.

Lisää säilytystilaa

Kaikkea kamaa ei tarvitse aina tunkea autoon 
sisälle. Pienemmän perusauton kuljetuska-
pasiteettia voi helposti lisätä taakse kiinnitet-
tävällä polkupyörä- tai tavaratelineellä ja ka-
tolle voi laittaa suksiboksin.

Lisäksi ohjaamon ja tavaratilan väliseinän 
poistaminen ja 180-astetta kääntyvä kartturin 
penkki tuovat huomattavasti lisää tilaa autos-
sa asumiseen. Osassa pakuista väliseinä on 
vain pulteilla kiinni ja sen pystyy poistamaan 
helposti. Irtoseinän voi halutessaan ruuvata 
myös takaisin. Penkin kiinnitykseen lisättäviä 
pyöriviä ja lukittavia tieliikenteeseen hyväk-
syttyjä välipalikoita löytyy kaikkiin yleisiin pa-
kuihin. Näitä löytyy myös oikean puolen tup-
lapenkkeihin. Penkin tukeva kiinnitys on tär-
keä turvallisuustekijä liikenteessä, joten näitä 
ei kannata nikkaroida itse.

Eristystä ja verhoilua

Pakun tavaratilan akustiikka ja lämmöneris-
tys ovat peltiämpärin tasoa tehtaalta lähties-
sä. Matkustusmukavuus maantiellä ja yöunet 
vesisateessa paranevat huomattavasti, kun 
isoimpiin peltipintoihin vetää bitumia. Au-
totarvikeliikkeen hifiosastolta löytyy näppä-
riä liimapintaisia A3-kokoisia bitumilevyjä tä-
hän tarkoitukseen. Bitumin päälle kannattaa 

vetää samalla umpisolulämpöeristettä niin ei 
tule vilu öisin.

Sisätilojen verhoilussa toiset tykkäävät flee-
cekankaasta ja toiset vaaleasta kukkatapetis-
ta. Jos samalla autolla kuljetetaan välillä vaik-
ka mutaista maastopyörää, kannattaa huomi-
oida, että pörröinen verhoilumateriaali imee 
itseensä likaa ja vaaleat pinnat tahriintuvat. 
Kaikki puupinnat on myös syytä käsitellä, jot-
ta puhtaanapito on helppoa. Kukkaverhoja 
käytännöllisempi, mutta vähemmän tyylikäs 
ratkaisu ovat kiiltäväpintaiset topatut ikku-
nansuojat. Vesivaneri lattiassa ja venemaalil-
la huolella käsitellyt vaneriseinät mahdollista-
vat vaikka vesipesun sisätiloille.

Rakenneratkaisut

Rakenneratkaisuilla on paljon merkitystä kii-
peilypakun monikäyttöisyydelle. Kakkosnelo-
sesta ja vanerista nikkaroi helposti tukevasti 
paikallaan seisovan laverin ja vähän hyllyjä. 
Lankku syö kuitenkin joka paikasta arvokasta 
säilytystilaa. Auton kantavia rakenteita kan-

eli
Kiipeilypaku, väni tai surffipaku, 
rakkaalla pyörillä kulkevalla mi-
nikodilla on monta nimeä. Kun 
auto muokataan itse majoitus-
tarpeisiin, siihen liittyy monta 

teknistä pähkinää. Tietyt perus-
asiat on hyvä olla hallussa ennen 
oman kiipeilypakun hankkimis-

ta ja rakentamista.

Teksti: Otto Lahti 
Kuvat: Otto Lahti

#

volkkarionmunolkkari

"KAKKOSNELOSESTA JA VANERISTA NIKKAROI HELPOSTI TUKE-
VASTI PAIKALLAAN SEISOVAN LAVERIN JA VÄHÄN HYLLYJÄ."

Kiipeilypakua
rakentamassa
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Mikä auto kiipeilypaku on verottajan 
tai katsastajan näkökulmasta?

Lainsäädäntö ei erittele, että ovatko paketti-

autoon rakennetut hyllyt remppamiehen työ-

kalujen vai kiipeilyvälineiden kuljettamista 

varten. Kun pakettiauton tavaratilassa ei ole 

istumapaikkoja, on kyse yleensä alennetun 

autoveron pakettiautosta. Tämän alennuksen 

määrittely muuttui oleellisesti keväällä 2009. 

Siihen asti määräävää oli tavaratilan koko (23 

§:n mukainen alennus) ja sen jälkeen auton 

kantavuus ja tehopainosuhde (8 §:n mukai-

nen alennus). Jälkimmäinen vaihtoehto on 

ehdottomasti parempi kiipeilypakun aihio, 

koska tavaratilan vapaan tilan mittojen muut-

tumisella ei ole väliä verotuksessa. Tällaisen 

pakettiauton tavaratilan rakentelu on varsin 

vapaata, niin kauan kuin sinne ei asenna is-

tuimia.

Kieltääkö laki muka takapenkit kiipei-
lypakuista?

Laki ei kiellä takapenkkejä pakettiautosta, 

mutta niitä verotetaan ankarasti. Enemmän 

tilaa ja takapenkkejä kaipaavan kannattaa ra-

kentaa kiipeilypaku autoverovapaana matkai-

luautona. Oleellinen vaatimus tässä on 185 

cm sisäkorkeus 130x40 cm matkalla. Vuode, 

istuin, sälytystilat ja kokkailuvarustus ovat 

tietysti löydyttävä myös. Vanhasta isosta ti-

la-autosta, invataksista tai ambulanssista voi 

tehdä täyden autoveron matkailuauton ilman 

veroseurauksia ja sisäkorkeusvaatimusta.

Miten kiipeilypakun joka vuosi mak-
settava ajoneuvovero ja muut maksut 
menevät?

Pakettiauton ja matkailuauton perusvero 
määräytyy kuten henkilöautolla riippuen iäs-
tä kokonaismassan tai päästöjen mukaan. 
Isomman auton kohdalla veroa napsahtaa 
reilusti enemmän kuin pienen bensa-auton 
kohdalla. Vastaavasti dieselvero on paketti-
autoilla ja matkailuautoilla 1/6 henkilöauton 
dieselverosta (virallisesti käyttövoimavero).

Isoa kiipeilypakua kaipaava C-kortillinen, joka 
ajaa vain Pohjoismaissa, välttää suurimman 
osan maksuista valitsemalla aihioksi kuor-
ma-autoksi rekisteröidyn ison pakettiauton. 
Keski-Euroopassa tilanne kuitenkin muuttuu 
täysin. Kuorma-autoille on liikennerajoituk-
sia pyhinä ja tiemaksut ovat kalliita. Monessa 
maassa tiemaksut perustuvat ajokilometrei-
hin ja niihin tarvitsee oman maksupäätteen.

Olisiko tähän jotain yksinkertaista oh-
jetta?

Tottakai! Transporter-kokoluokassa kannat-
taa valita kevään 2009 jälkeen käyttöönotettu 
auto, jos vain budjetti kestää. Rakentelu on 
tällöin vapaampaa ja päästöjen mukaan tule-
va vuotuinen ajoneuvovero on pienempi kuin 
vanhempien pakujen massan mukaan lasket-
tava vero. Sprinter-kokoluokassa kannattaa 
ottaa saman tien sellainen aihio, jossa sisä-
korkeutta on 185 cm. Aihion voi hakea silloin 
vaikka Saksasta tai Ruotsista ilman autovero-
huolia.

Ota haltuun 
verofaktat!
Kiipeilypakun rakenteluun liittyy paljon erilaisia verotuskysymyk-
siä ja teknistä lainsäädäntöä. Liikenne- ja viestintävirasto Trafico-
min johtava asiantuntija Otto Lahti vastasi pakunrakentajaa askar-
ruttaviin verotuskysymyksiin.

nattaakin hyödyntää. Esimerkiksi tavaratilan 
jäykisteprofiileihin voi tehdä niittimuttereilla 
pultinpaikkoja, joihin saa kiinnitettyä erilaisia 
rakenteita. 

Tilaa halkaiseva laveri saattaa myös alkaa ah-
distaa, jos ei saa halutessaan vaikka polku-
pyörää sisään. Kannattaa kehittää omia tar-
peita parhaiten palvelevia kokoon taiteltavia 
ratkaisuja.

Sähköä ja hupiakku

Kun topokirjakin on yhä useammin aplikaa-
tio kännykässä, on selvää, että kiipeilypakus-
sa pitää olla sähköt myös tavaratilan puolella.  
Auton starttiakusta virta loppuu helposti kes-
ken, vaikka ledivalot tai kännykän laturit eivät 
juuri kuluta sähköä. Alkuperäisen akun rin-
nalle kannattaa siis asentaa hupiakku releel-
lä, joka erottaa sen auton normaalista sähkö-
järjestelmästä kun moottori sammutetaan. 
Hupiakun varaan voi rakentaa valoja ja ns. 
tupakansytytintöpseleitä tai USB-laturin töp-
seleitä, joilla saa virtaa elektroniikalle. 

230V -sähkötöpselin saa rakennettua autoon 

invertterillä. Harva laite tarvitsee hienompaa 

siniaaltomallia, joten valinta tapahtuu tar-

vittavan tehon ja lompakon paksuuden mu-

kaan. Suurin sähkösyöppö on useimmissa ta-

pauksissa jääkaappi. Peltier-termoelementillä 

toimivat mallit ovat halvimpia ja toimivat, 

kunhan ei olla hellekelissä ja akun ei tarvitse 

riittää pitkään. Parempi on kompressorimal-

linen kylmäboksi, joka pitää lähetysskumpat 

jääkylmänä kovimmallakin helteellä ja kulut-

taa sähköä huomattavasti vähemmän. Vali-

tettavasti hyvä kompressoriautojääkaappi on 

aika kallis.

Aurinkopaneelit

Auton laturin lisäksi hupiakkua saa ladattua 

aurinkopaneelilla. Pelkällä paneelilla ei tee 

mitään ilman jännitteensäädintä, joka muut-

taa paneelin tekemän sähkön sopivaksi akun 

lataamiseen. Paneeleja löytyy erilaisia ja EU:n 

suojatullien poistumisen myötä hintojen las-

ku kiihtyy. Harvoin pärjää kokoon taiteltavalla 

irtopaneelilla, jos leiriytyy pitkään. Kiinteästi 

katolla oleva paneeli lataa hupiakkua aina au-

ringon paistaessa, mutta asennus vaatii huo-

lellisesti tehtäviä läpivientejä kattopeltiin.

Lämmitys

Helpoiten autoon saa lämpöä useissa au-
toissa valmiiksi löytyvällä moottorin jääh-
dytysnestettä lämmittävällä Webastolla tai 

Eberspächerillä. Sateisen päivän jälkeen on 
mukava antaa lämmityksen kuivata auto. 
Ajastimella käynnistyvä lämmitys on luksus-
ta. 

Moottorin ja hytin esilämmitykseen tehty 
lämmitin ei kuitenkaan toimi jatkuvaan läm-
mön ylläpitoon. Siihen sopivat parhaiten ter-
mostaattiohjatut suoraan sisäilmaa lämmit-

tävät ratkaisut, jotka maksavat merkistä ja 
kotimaasta riippuen tonnista kolmeensataan. 
Kotimainen Wallas ei ole halpa, mutta yhdis-
tää näppärästi keittolevyn ja yksinkertaisen 
lämmityksen. Wallas ottaa polttoaineen vai-
vattomasti auton dieseltankista tai erillisestä 
omasta säiliöstä.
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Weak Fingers ja #vanlife

@weak_finger

Weak Fingersin Tarja ja Mikael

Väniperheemme koostuu kahdesta aikuisesta ja pienestä Luna-mäyräkoirasta. 
Matkaamme jo kolmatta kautta Euroopassa, lähinnä Espanjassa ja Ranskassa. Ta-
pana on ollut piipahtaa kesällä Suomeen, mutta silloinkin väni on ollut pääsääntöi-
nen asuntomme.

“Yleiseen elosteluun 

Euroopassa kaksi 

henkilöä ja koira saa-

vat kulumaan noin 

160 euroa viikossa.”

yli 10000 euroon, josta jo pelkkä auto korjauksineen oli 6000 euroa. 
Halvimmillaan perusväni on varmasti mahdollista rakentaa 1000 eu-
ron budjetilla. Yleiseen elosteluun Euroopassa kaksi henkilöä ja koira 
saavat kulumaan noin 160 euroa viikossa, mutta siihen onkin lasket-
tu mukaan jo autovakuutusta sekä muita satunnaisia menoja. Matka 
lautalla Saksaan kustantaa noin 500 euroa. Ruotsin kautta Euroop-
paan pääsee aavistuksen halvemmalla, mutta ajoa tulee enemmän.

Millaista vänielämä sitten on sellaisissa paikoissa kuten Fontaineb-
leau tai Espanjan Alcañiz? Helppoa pääsääntöisesti. Kokemuksen 
myötä on tullut jo opittua parhaimmat paikat, joissa voi olla parkis-
sa tai käydä suihkussa. Kesän lähestyessä kaikki vielä helpottuu, kun 
suihkun ottaa mieluiten vänin ulkopuolella auringossa ja lämmityk-
sellekään ei ole juuri tarvetta. 

Kierrätykseen ja ympäristönsuojeluun ei voi koskaan panostaa liikaa. 
Ranskassa ja varsinkin Espanjassa eri materiaalien kierrätys ei vaadi 
kovaa panostusta ja access-ongelmilta välttyy, kun ei pidä parkkipaik-
koja yleisinä camping-alueina (kamat sisällä ja paikkojen vaihtelu) tai 
metelöi. Kukaan ei toistaiseksi ole tullut huomauttamaan, jos keräi-
lee mukaansa luonnosta löytyvät muidenkin roskat tai peittelee näy-
tille jätetyt jätökset.

Lue lisää: 
weakfingers.com ja

Vänikkämme on pohjaltaan pullakorillinen Ford Transit -pakettiauto 
vuodelta 2001. Väniyksikkömme rakentajan käsiin auto päätyi aktii-
visen etsinnän myötä tyhjänä raakileena vuonna 2015. Siitä seurasi 
töiden ohella tehty vuoden kestänyt suunnittelu- ja rakennusprojek-
ti. Tulos on mitä mainion ja sen voi itse sanoa, koska kirjoittava osa-
puoli meistä ei ole osallistunut rakentamiseen verhoiluja ja maalaus-
ta lukuun ottamatta.

Mikä on päältäpäin tylsä tumma laatikko, on itse asiassa sisältä täy-
den palvelun viihtyisä koti. Tai no, WC-toiminta on pääsääntöisesti 
ulkoistettu vänistämme, mutta pienen totuttelun jälkeen tämäkin on 
alkanut olla melkein enemmän plussaa. Vänin kiitettäviä erityisomi-
naisuuksia erityisesti kylmällä kelillä on dieselliesi, joka toimii myös 
lämmittimenä. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun eristämättömistä pelti-
väneistä on hiipinyt meille kiipeilijöitä lämmittelemään.

Energiaongelmiakaan ei ole nykyään – kiitos litiumakkujen ja kuuden 
aurinkopaneelin järjestelmän. Kaikenlaista muutakin pikkukivaa tie-
tysti löytyy, kuten itse rakennettu iso jääkaappi ja audiojärjestelmä, 
mutta näitä ilman pystyisi kyllä elelemään. Ilman lämmitystä ei kui-
tenkaan kumpikaan meistä lähtisi reissuun. Ja mieluummin diesel, 
kuin jatkuvasti uudelleen täytettävä ja kosteutta tuottava kaasuläm-
mitys.

Usein meiltä kysellään vänielämän ja itse rakennetun vänin kustan-
nuksia. Täyden palvelun minikotiin saa uppoamaan useita tuhan-
sia euroja. Alkuvarusteineen meidän tapauksessa päästiin helposti 
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Saksalaisen Danielin Mercedes-Benz 710 4x4 -mallin vänistä löytyy mm. takka ja pieni leivinuuni. Yli 3,5 tonnia painavan minirekan ajo vaatii kevytkuorma-autokortin. 
Autolla on jo ikää, joten sillä ei tehdä turhia siirtymiä. Liikkuminen kalliolle sujuu kuitenkin muiden kyydissä tai moottoripyörällä, jota säilytetään auton takatelineellä.

Saksalaisen Lolon Ford Transit -vänissä on kattoteline, jolle ei ole ollut käyttöä. Vänin toiminnot on rakennettu muutamassa kuukaudessa, joten sisus-
tus on hyvin minimalistinen. Turhia mukavuuksia, kuten lämmitintä tai aurinkopaneeleita ei kaivattu juurikaan vuoden Euroopan kiipeilyreissun aikana.

“Halvimmillaan 

perusväni on varmas-

ti mahdollista raken-

taa 1000 euron 

budjetilla.

Englantilaispariskunta Paul Eeavesin ja Kayshan Mercedes-Bendz Sprin-
ter -mallin vänin sisus on rakennettu osittain hyödyntämällä pariskunnan 
edellisen asuntolaivan kalusteita. Vänistä löytyy mm. pieni takka leivinuu-
nilla, kannettava kemiallinen käymälä ja täyden palvelun keittiö.

Saksalaispariskunta Renen ja Astridin Joker-niminen Unimog on toiminut ympärivuotisena koti-
na jo useita vuosia. Unimogin koppa on pieni, mutta sisältä löytyy kaikki tarvittava, kuten keittiö 
kaasu-uunilla ja diesellämmitin.
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10 superliikettä 
Valmentaja ja kiipeilijä Juha 

"Jolli" Olli, 49, on tehnyt monil-
le kiipeilijöille treeniohjelmia ja 
neuvonut, miten vammoja pys-
tyy ennaltaehkäisemään. Jolli 
jos kuka tietää, että lämmitte-
lyä ei kannata jättää koskaan 

väliin. Pyysimmekin miestä ko-
koamaan peruskiipeilijälle sopi-

van lämmittelytreenin.

Teksti: Tarja Vilén ja Juha Olli
Kuvat: Mikael Uponen

Malli: Heikki Liukkonen

Juha Ollilla on lähes 30 vuoden kokemus eri 
lajien voimavalmennuksesta. JTO-valmen-
nus yrityksen kautta ovat saaneet treeniapua 
niin voimanostajat kuin kiipeilijätkin. Monil-
le kiipeilijöille lämmittely ennen treeniä on 
melkoinen pakkopulla. Helposti tulee vain 
pyöriteltyä olkapäitä ja ehkä jopa venytettyä 
kerran forkkuja ennen kuin seinä jo kutsuu. 
Miksi siis olisi tärkeää malttaa mielensä ja 
laittaa aikaa myös lämmittelyyn?

“Hyvän lämmittelyn ansiosta pystyt treenaa-
maan tehokkaammin ja terveemmin”, Jolli 
muistuttaa.

Entä, mitkä ovat tärkeimmät asiat lämmitte-
lyssä?

“Hyvä lämmittely koostuu kolmesta osasta: 
kehon lämpötilan nosto, liikelaajuuden he-
rättely sekä parantaminen ja hermoston he-
rättely.”

Näillä perusteluilla onkin helppo siirtyä it-
se lämmittelyliikkeisiin. Lisää apua kiipeilyyn 
löytyy myös vuosi sitten Kiipeilyliiton kustan-
tamasta Kiipeilyn harjoittelu -kirjasta, jonka 
kirjoittamisesta vastasivat Juha Olli, Jorma 
Käyhkö ja Sampo Kiesiläinen.

Lisää tietoa: www.jto-valmennus.com

kiipeil i jän lämmit tely yn

LÄMMITTELYN 3 TAVOITETTA

Liikelaajuuden herättely ja 
parantaminen

Kiipeilyn kaltaisessa lajissa 
liikkuvuudella on iso merki-
tys. Lämmittelyssä kannattaa 
panostaa liikkuvuuteen, joten 
pitkät venytykset eivät ole tar-
peellisia varsinkaan kyynär-
varsien ja käsien lihaksille.

Hermoston herättely

Kiipeilyssä tehdään normaa-
lia elämää kovempia suo-
rituksia, joten kehon pitää 
valmistautua niihin. Voima-
tasojen nousu tapahtuu te-
hokkaimmin, kun keho val-
mistuu niihin pikkuhiljaa 
nousujohteisesti.

Kehon lämpötilan nosto

Lämpimämpi keho toimii 
paremmin fyysisessä rasi-
tuksessa. Lisäksi vammojen 
mahdollisuus vähenee. 
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Lämmöt päälle!

Lämmittelytapoja on monenlaisia. Tässä ver-
siossa käydään läpi niveliä järjestyksessä ja 
kohdennetusti. Toista jokaista liikettä oman 
jaksamisen mukaan 10-30 sekuntia. Tarkoi-
tus on lämmitellä kroppaa, mutta ei mennä 
ns. hapoille. Käy liikkeitä oman kunnon mu-
kaan läpi 3-5 kierrosta. Liikkeitä voi yhdistellä 
muuhun yleiseen lämppäilyyn. Nautinnollista 
lämmittelytuokiota!

SORMIEN OJENNUS: Ojenna sormia 
vastusta vasten. Esimerkiksi pehmeää 
reittä vasten. 

1.
SORMIEN KOUKISTUS: Koukistele 
sormia vastusta vasten. Esimerkiksi 
polvia, rattia tai listaa vasten. 

2.

RANTEEN OJENNUS: Ojentele ranteita sormet suorina ylös alas 
kämmenpuoli alaspäin. 

3.

RANTEEN KOUKISTUS:  Ojentele ranteita sormet suorina ylös 
alas kämmenpuoli ylöspäin. 

4.

KYYNÄRNIVELEN KIERROT: pyöritä 
käsiä kyynärpää paikallaan kumpaankin 
suuntaan.

OLKANIVELEN KIERROT: pyöritä 
käsiä rauhallisesti olkapää paikallaan 
kumpaankin suuntaan.

SELÄN OJENNUS: nojaa takamus kevyesti 
seinää tai puuta vasten. Taivuta ylävartaloa 
reilusti eteenpäin pyöristäen samalla koko 
selkä. Lukitse alhaalla lonkkanivel ja nos-
ta yläselkä niin ylös kuin mahdollista. Liike 
tuntuu pääasiassa alaselässä.

7.

PAINONSIIRTO KYYKYSSÄ: Asetu leveään 
haara-asentoon. Siirtele painoa matalal-
la jalalta toiselle. Kantapäät saavat nousta. 
Pidä polvet ulospäin suunnattuina. 

Hyvä sinä ja vielä uusi kierros! 

10.

LONKKANIVELEN KIERTO: Seiso yhdellä jalalla 
käytä tarvittaessa tukea. Koukista vapaata jalkaa 
ja piirrä polvella mahdollisimman suurta ympy-
rää. Voit myös seistä päkijällä.

9.

SELÄN KIERTO: Ota leveä 
haara-asento ja nosta kä-
det sivuille kosketa oikeal-
la kädellä vasemman jalan 
varpaita ja ja toisinpäin.

8.

6.5.
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FEISSI

Teksti: Tarja Vilén
Kuvat: Mikael Uponen

Suomalainen kiipeilyskene olisi varmasti 
erinäköinen ellei olisi Jarmo “Hirvi” Annus-
ta. Turhaan ei miestä nimetty Suomessa 
Kiipeilyliiton kunniajäseksi vuonna 2016. 
Bouldersuomi olisi ainakin kolme kiipeily-
paikkaa köyhempi, mutta niin olisi Jarmon-
kin elämä hyvin erinäköistä, jos ei olisi tul-
lut kiipeilyä. Onneksi tuli. Sen jälkeen, vain 
kerran on ollut lähellä, että Annusen poika 
lopettaa kiipeilyn.

“Heikot sormet ja luontainen jäykkyys eivät ta-
kaa parhaita lähtökohtia. Jos antaisin 22-vuo-
tiaalle kiipeilyään aloittelevalle Jarmolle yhden 
neuvon, se olisi: lopeta heti, tää ei ole sun la-
ji”, Jarmo nauraa.

Vuonna 2010 olikin kiipeilyn lopettaminen lä-
hellä.

“Tein lupauksen, että kiipeän sen vuoden ke-
sän loppuun mennessä 8a:n köydellä. Diablo 8a 
Niemiselissä Ruotsissa kaatui onneksi kuivan 
kesän päätteeksi.”

Se, miksi Jarmo oli moisen lupauksen itselleen 
tehnyt ei ehkä hänelle itsellekään ole täysin sel-
vää. Mutta sekin on vain tyypillistä Jarmoa.

“Se, mitä ihmiset ei usein tiedä musta on, että 
mua pelottaa korkeat paikat. Pelkään tippumis-
ta, toppaamista ja köysikiipeilyä.”

Jarmon auton kyytiin hyppäävälle tulee nope-
asti selväksi, että tässä on suomenkielisen is-
kelmämusiikin ja rap-musiikin suuri fani. Kii-
peilyn lomassa Jarmo riimittelee siinä määrin, 
että ura kovan luokan kiipeilyräppärinäkin on 
ehkä enemmän uhka kuin mahdollisuus.

“Jos en kiipeilisi, olisin vain koodaaja. Ei mua 
oikein kiinnosta mikään muu”, Jarmo pohtii 
vakavasti.

Jarmo tunnetaan Boulderkeskuksen perusta-
jana, mutta nykyään aika kuluu uusien projek-
tien, kuten bouldersovelluksien 27 Cragsin ja 
Problematorin sekä padivuokraamo Padadi-
sen kehittämiseen. Siihen päälle tulevat kiipei-
lyreissut Kotilo-pakulla ja asiakkaiden kooda-
usprojektit. Miehen päällekkäisten projektien 
hallinnoinnista ja nopeasta energiasta elohiiri-
kin olisi kateellinen. Jarmon mukaan kiipeilys-
sä hän kuitenkin omaa vain heikkouksia.

Toppaamassa Rubik 7B+ -kanttia Alcañizissa

JARMO ANNUNEN

IKÄ
40

ASUINPAIKKA
Kansainvälinen erikoismies, 
eli missä milloinkin

TÄRKEIN KIIPEILYVÄLINE 
Aivot
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Mikä on lempireittisi ja -kiipeilyalueesi 
ulkokalliolla?

Fontainebleau eli Fontsu on suosikkikohde ja 
suosikkirata on köydellä Wild thing 7a+ Niemi-
selissä.

Matkustat paljon kiipeilyn perässä, 
mikä on siis hienoin reissusi ja miksi?

Jokainen reissu Fontsuun ja viime visiitti Es-
panjan Alcañiziin ovat jääneet mieleen. Aina 
jaksaa naurattaa se, kun kesällä 2004 kiivettiin 
Nallen (Hukkataival) kanssa molemmat 7B:tä. 
Päätettiin, että nyt treenataan, jotta ensi vuon-
na kiivetään kovempaa. Talven treeni sujui hy-
vin ja keväällä oli Sveitsin reissu edessä. Nalle 
poimi sitten ensimmäisen 8B:n ja minä 7B+:n. 
Tasan eivät mene aina nallekarkit.

Mitkä ovat tämän kevään ja kesän 
reissukuviosi?

Kai sitä kiivetään ensin Alcañizissa ja sitten 
Fontsuun takaisin ja sieltä Tšekin Boriin. Sen 
jälkeen lähes jokakesäiseen Rocklandsiin Ete-
lä-Afrikkaan.

Oletko ollut kiipeilykisoissa?

Vuonna 2008 olin boulderin PM-kisoissa vii-
meinen, eli Pohjoismaiden 16. paras. En pidä 
itse kisaamisesta, mutta tykkään open-kisoista 
ja kisojen järjestämisestä.

Minkälaisia tavoitteita sinulla on kii-
peilyssä?
Tässä iässä tavoitteena on nauttia erilaisista 
radoista ja paloista. Voisihan sitä kiivetä muu-
taman 8A:n enemmän. Köydessä märkä päivä-
uni on 8b.

Mikä kiipeilyssä kiehtoo? 

Lajin vaikeus viehättää sekä omien rajojen et-
siminen ja niiden löytäminen. Ajoittain suun-
nattoman vitutuksen hallinta ja kirosanat. Mis-
sä muualla pääsee nauttimaan luonnosta eikä 
vaadita hirveästi välineitä? Jokainen voi ostaa 
Nallen käyttämät kengät kaupasta ja loppu on 
vain itsestä kiinni. Kiipeilyä voi harrastaa niin 
kauan kuin henki pihisee ja se on siistiä omal-
la tasolla.

Mitä muuta elämääsi kuuluu kiipeilyn 
ohella? 

Tykkään olla koodin orja. Pidän myös sanaristi-
koista, kirjoista sekä leffoista. Irtokarkeissa on 
parempi överit kuin vajarit. Olen kuullut, että 
täällä eletään vain kerran, joten kannattaa ot-
taa jossain vaiheessa irtiotto. Tiedä vaikka op-
pii itsestään, elämästä ja maailmasta jotain 
uutta. 

Mottoni on: ei riipu reitistä, greidi on jumala. 

Jos elämänfilosofiaa kysyy, on se että onni pi-

tää löytyä omasta itsestään eikä ulkopuolelta.

Boulderkeskuksen perustin 2008, koska halu-

sin kiipeilyn olevan yhtä helposti lähestyttävää 

kuin keilauksen. Tampereen boulderhallia olen 

myös ollut rakentamassa ja aika montaa muu-

takin kiipeilyseinää on tullut vuosien varrella 

nakerrettua.

Minkälaiset terveiset haluaisit lähet-
tää kiipeilijöille? 

Nauttikaa kiipeilystä ja antakaa jokaisen kukan 
kukkia. Parhaat asiat elämässä ovat jaettuja. 
Olkaa lisäksi varovaisia sormien kanssa, kiivet-
kää open handillä.

Tästä huolimatta tulevaisuuden kiipeilykoh-
teiden lista on pitkä: Joe’s Valley ja Yosemi-
te Yhdysvalloissa, Oukaimeden Marokossa ja 
Itä-Euroopan uudet kehittyvät alueet, kuten 
Karlukovo, Veliko ja Tarnovo. Toistaiseksi suu-
ren osan kaudesta Kotilo on parkkeerattuna 
Ranskan Fontainebleauhun.

Milloin ja miten aloitit kiipeilyn?

2002 maaliskuussa näin Lehtolan Janin Noki-
an ruokalassa. Pyysin päästä sen mukaan kii-
peämään, koska olin kuullut sen kiipeilevän. 
Jani ei suostunut ottamaan mua ulkokallioil-
le, mutta kutsui Oulun Puolivälinkankaan köy-
siseinälle. Ajattelin mennä näyttämään pojille, 
miten kiivetään, mutta en päässyt nelosen reit-
tejä ylös. Ei voinut kuin todeta, että tämähän 
on hyvä laji, johon pitää syventyä enemmän.

Mitä lajeja kiipeät ja mikä niistä on 
suosikkisi?

Kiipeän sporttia, trädiä ja boulderia. Jää on pel-
kästään viskilasissa, eikä ne oikeasti kuulu vis-
kiinkään. Boulderi taitaa olla suosikkini, am-
matin velvoittamana.

Mikä on kovin suorituksesi kiipeilys-
sä? 

8a köydellä sportissa  (Diablo / Niemisel, Te-

quila Sunrise / Chulilla), multipitchissä 7a+/7b 

(Zulu Demente / Riglos) ja boulderissa 8A (Zi-

on Train, Nurmijärvi). Trädissä kovin suoritus 

on Geo 7 / 200 m multipitch Torre delle Mésu-

les, Dolomiitit.  Viime vuodelta tuli Etelä-Afri-

kassa Double bly 8A ja lisäksi Fontsussa Apre-

mont Vallon de la Solitudessa kaksi circuittia 

(värit: strawberry ja baltic blue, vaikeus 3-6a) 

päivässä, yhteensä 71 reittiä.

Jarmo messuilla esittelemässä Problemator-sovellusta.Jarmo Espanjan Alcañizissa reitillä Brain fart 7A+.

“PELKÄÄN TIPPUMISTA, TOPPAAMISTA JA KÖYSIKIIPEILYÄ.”
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Boulderoinnin suosio on kasvanut 
räjähdysmäisesti ja se näkyy erityisesti 

junioriryhmien määrissä. SKIL:n eli 
Suomen Kiipeilyliiton jäsenrekisterissä on 

tällä hetkellä noin 650 alle 19-vuotiasta 
jäsentä. Kävimme katsomassa, mitä ryh-
missä tapahtuu ja saimme haastatteluun  
Boulderkeskuksen junioriohjaaja Timo 

Westerbergin sekä tietenkin itse 
urheilijanuoret.

Helsingissä Boulderkeskus Herttoniemen au-
lassa käy kuhina, kun boulderoinnin  junio-
riryhmäläiset Matilda Lindberg, 10, Jesper 
Laihinen, 12, Lilja Viitikka, 9, Momo Kawa-
bata, 10 ja Lumi Pellikka, 9, valmistautuvat 
treeneihin. Tämän 9-12-vuotiaiden ryhmän 
treenit ovat kerran viikossa tiistaisin. Oh-
jaaja Timo Westerberg ottaa nuoret urheili-
jat aulassa vastaan ja ryhmä lähtee yhdessä 
lämmittelemään. Innostus on käsinkoske-
teltavaa. 

“Milloin kiivetään?” huudahtaa joku lap-
sista. 

Ohjaaja kertaa vielä turvallisuusohjeet 
lasten kanssa ja sitten mennään. Hallil-
la isommat kiipeilijät suhtautuvat pouk-
koileviin pikkukiipeilijöihin hyväksyvästi. 
Ohjaajalla on välillä tekemistä, että kaik-
ki pysyvät kasassa. 

Halu kiivetä

Ryhmässä on hyvä henki ja lapset kan-
nustavat toisiaan vuorollaan. Silti, 
miksi haluatte kaikki harrastaa juuri 
boulderointia?

“Koska se on kivaa”, Matilda vastaa 
epäröimättä. 

Teksti: Sonja Kivilehto
Kuvat: Samuli Tiainen

Lumi Pellikka, 9, kurkottaa kulman 
takana olevaan otteeseen.

“MUN PITÄÄ HARJOITELLA 
SORMIVOIMIA!”

LumiSE
IN

Ä
LL

Ä
!

HUOMIO,

lapsia

56  KIIPEILY 1/19



Eihän tämä näköjään ihan pelkkiä onnistumi-
sia tosiaan ole. Mikä kiipeilyssä on vaikeinta 
ja onko jotain, mitä juuri teidän pitäisi harjoi-
tella lisää?  

“Ehkä ihan pienet otteet on vaikeimpia”, Ma-
tilda pohtii ja jatkaa: “Ja mun pitää opetella 
sitä pitoa, että pystyy pitää kiinni.” 

“Mun pitää harjoitella sormivoimia!” huu-
dahtaa Lumi. 

“Niin just, sormivoimia”, komppaa Matilda. 

Lilja miettii hetken ja vastaa sitten pohdittu-
aan asiaa: 

“Mun pitää harjoitella ihan kaikkea, että mus-
ta tulee hyvä kiipeilijä, koska mitään ei voi 
osata valmiiksi vielä.”

Totta tuo. Viisaita lapsia nämä kiipeilijänalut. 

Teholiikuntaa ja ystäviä

Lilja koskettaa molemmin käsin valkoisista 
otteista koostuvan reitin viimeistä otetta. 

“Jee mä pääsin sen”, kuuluu useammastakin 
suusta, kun projektoidut reitit topataan.

Leveät hymyt ja kirkkaat silmät loistavat hal-
lissa. Treenit ovat tehokasta liikuntaa, mutta 
ne vaativat myös muita tärkeitä taitoja, kuten 
pettymysten sietoa, sitkeyttä, vuoron odot-
tamista sekä toisten huomioon ottamista. 
Ennen kaikkea kiipeily on nuorille yhdessä te-
kemistä ja toisten kannustamista.

Treenien lopuksi siirrytään patjalle loppuve-
nyttelyyn ja rentoutumiseen. Rentoutushar-
joituksessa lapset hierovat toistensa selät. Ja 
tietysti leikin avulla. Kavereista nimittäin lei-
votaan leikisti pizzaa.  

Vielä yksi tärkeä kysymys. Onko niistä pienis-
tä otteista helpompi pitää kiinni, kun on niin 
pienet sormet? 

“Riippuu sormivoimista”, vastaavat kaikki yh-
teen ääneen. 

“Ja vähän myös siitä, onko siinä otteessa sel-
lanen kuoppa (toim.huom. Incut)”, Lilja tar-
kentaa. 

Vaikutti siltä, että näillä urheilijoilla sormivoi-
mat ovat kyllä vahvat, mutta aina kai niitä voi 
parantaa. Entä onko jotain, mitä junioriryh-
missä voisi vielä tehdä tänä keväänä? Vastaus 
tähän tulee yhdestä suusta: “Mennä ulos kii-
peämään!”

Lapsilla tuntui olevan samansuuntaisia aja-
tuksia kiipeilystä, kun meillä aikuisillakin: kii-
peily on kivaa, ärsyttävintä on se, että putoaa 
juuri kun on päässyt vikaan otteeseen, sormi-
voimaa ei ole koskaan tarpeeksi ja kunpa pää-
sisi ulos kiipeämään. Timo lupaakin nuorille, 
että ulkokiipeilyä on vielä kevään aikana tu-
lossa, kunhan säät sallivat.

“KOSKA SE ON KIVAA”

MatildA

Ja niinhän se on. Sitä paitsi, kukapa haluaisi 
harrastaa jotain, mikä on ihan tyhmää. Lap-
set kertovat, että harrastukseen on päädytty 
joko vanhempien tai kavereiden vanavedessä. 
Mutta, mikä siinä kiipeilyssä on niin kivaa? 

“Kaikki”, Matilda vastaa taas epäröimättä, 
mutta täydentää vielä, että erityisesti onnistu-
minen on mukavaa. 

Lumi on samaa mieltä. Lilja miettii hetken ja 
vastaa: “No se kiipeeminen, se on kivointa.”

No tietysti! Toki huonojakin päiviä on lajissa 
kuin lajissa. Ja kyllä välillä turhauttaa ja ihan 
ärsyttääkin. 

“Se ärsyttää, kun ei yletä otteisiin”, Lumi 
puuskahtaa. 

“Ja se on tyhmää, jos just ennen sitä vikaa 
otetta tippuu”, Lilja sanoo. 

“Joo tai jos ei saa molempia käsiä siihen vi-
kaan otteeseen. Se ärsyttää”, komppaavat Lu-
mi ja Matilda. 

Omat vahvuudet

Lumin huoli ylettämisestä otteisiin ei ole täy-
sin turha, sillä hänen sylivälinsä on huomat-
tavasti aikuisen syliväliä lyhyempi. Voimaa ja 
ketteryyttä hänellä on kuitenkin senkin edestä 
ja tarvittaessa ohjaaja helpottaa reittejä niin, 
että pituus ei ole este niiden kiipeämiseen.

Kuten aikuisilla, on lapsillakin omat vah-
vuutensa kiipeilijänä. Matilda kiipeää reittiä, 
jossa hänen jalkansa taipuvat kevyesti spa-
gaattiin. Aiemmasta harrastustaustasta tai-
taa olla hyötyä ainakin tässä reitissä.  

“Mä oon harrastanut karatea ja sirkusta”, 
Matilda kertoo. 

Karate sai jäädä, kun kiipeily vei mukanaan. 
Nyt Matilda käy boulderoimassa vähintään 
kaksi kertaa viikossa. Lilja harrastaa boulde-
roinnin lisäksi tällä hetkellä ratsastusta, tans-
sia ja taidekerhoa, mutta harrastushistoriaan 
kuuluu myös voimistelu ja uinti. Lumi on har-
rastanut juoksua ja sirkusta. Urheilun vasta-
painoksi kaikki mainitsevat lukemisen. 

Aina kehittyy

Ohjaaja auttaa Liljaa löytämään sopivan be-
tan reitille, joka ei meinaa millään onnistua. 
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“MUN PITÄÄ HARJOITELLA IHAN 
KAIKKEA, ETTÄ MUSTA TULEE HY-
VÄ KIIPEILIJÄ, KOSKA MITÄÄN EI 
VOI OSATA VALMIIKSI VIELÄ.”

LILJA

JespeR

Jesper Laihinen, 12, kiipeää isoista 
muodoista koostuvan reitin.

Lilja Viitikka harrastaa 
boulderoinnin lisäksi tans-
sia, ratsastusta ja taide-
kerhoa.
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"YHDESSÄ TEKEMINEN SEKÄ ONNISTUMISTEN 
ETTÄ SOPIVASSA MÄÄRIN PETTYMYSTEN KOKEMI-
NEN ON NUORILLE HYVÄKSI." 

Timo “Vemo” Westerberg naut-
tii työstä lasten kanssa.

Ohjaaja auttaa Lilja Viitikkaa, 9, löytämään sopivan 
tavan kiivetä reitti.

Matilda Lindberg, 10, taipuu kevyesti spagaattiin. Pitkistä 
jaloista voi olla hyötyä joissain reiteissä.

Minkälaisia tavoitteita juniorikiipeilys-
sä on?

Tärkeintä harrasteryhmissä on, että harjoitte-
lu on hauskaa ja kiipeilyinto jatkuisi aikuisiäl-
le asti. Ryhmissä on kannustava ilmapiiri ja 
tavoitteet ovat kiipeilyn oppimisen lisäksi so-
siaalisten taitojen vahvistamisessa. Yhdessä 
tekeminen sekä onnistumisten että sopivas-
sa määrin pettymysten kokeminen on nuoril-
le hyväksi. 

BK Climbersissa on myös tavoitteellisempi 
valmennusryhmä, jossa tähdätään kilpailui-
hin. Siinä keskitytään kiipeilytekniikan lisäk-
si ravintoon ja kilpailuun valmistautumiseen.

Hyvän juniorikiipeilijän ja juniorioh-
jaajan ominaisuuksia?

Paras ominaisuus juniorikiipeilijällä on, että 
tykkää kiipeilystä ja on innokas kokeilemaan 
uusia asioita. Hyvä junioriohjaaja haluaa toi-
mia lasten kanssa ja on itse innostunut kii-
peilystä. 

Mitä vinkkejä antaisit huoltajille lap-
sen kiipeilyharrastuksen tukemiseksi?

Ole kiinnostunut ja innostunut lapsesi har-
rastuksesta. Käy kiipeilemässä yhdessä ja 
mahdollista lapsesi harrastus.

KUKA?

TIMO “VEMO” WESTERBERG, 42, 

BK Climbersin junioritoiminnan ja ryhmä-
ohjauksen koordinaattori, junioriohjaaja.

Miten aloittaa ja mitä varusteita nuori 
tarvitsee?

Ota yhteyttä lähistöllä toimivaan kiipeilyseu-
raan tai kysy hallilta junioritoiminnasta. Aluk-
si ei tarvitse mitään varusteita, kengät saat 
lainaan hallilta.  

Mitä junioritreeneissä tapahtuu?

Ensin lämmitellään ryhmässä ikätason mu-
kaan.Tämän jälkeen ohjaaja valitsee yhdes-
sä lasten kanssa sopivia reittejä ja mietitään, 
miten niitä voisi päästä ylös. Kaikkia kannus-
tetaan ja ohjeistetaan tarvittaessa.   

Mikä on hyvä ikä aloittaa kiipeily? Min-
kä ikäisten ryhmiä on olemassa?

Kiipeily on mahdollista aloittaa vanhempien 
kanssa jo aiemmin, mutta junioriryhmissä 
voi aloittaa lapsesta riippuen noin 6-8-vuo-
tiaana, kun lapsi pystyy toimimaan ohjei-
den mukaan ja keskittymään toimintaan. BK 
Climbersissa ikäryhmät jakautuvat 6-8-vuoti-
aisiin, 9-12-vuotiaisiin ja 13-16-vuotiaisiin.

VemO
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Saku  Korosuo 

Saku Korosuo on Ruotsin kautta Itävaltaan karannut kiipeilypakolainen. 
Mies uskoo halkeamien pultittomuuteen ja seisomalähtöihin. Saku viihtyy 
parhaiten pitkillä reiteillä, ja mieluiten vielä yksin, jolloin kukaan ei ole näke-
mässä jatkoista vetämistä. Mies on kiipeilyn sekatyöläinen ja julkaisi juuri 
esikoiskirjansa Suomalainen kiipeilyopas.

Katso myös kirjoittajan nettisivut osoitteessa korosuo.com.

Kun aloitin jääkiipeilyn, maailman kovimmat jäästarat 

väänsivät tuplanumeroita kantapiikit tanassa. Leasheis-

ta oltiin juuri päästy eroon ja hyvällä kahvalla varustetut 

uudenlaiset hakut muuttivat jääkiipeilyä enemmän vapaa-

kiipeilyn suuntaan. Samoihin aikoihin Climbing Magazine 

julkaisi mielenkiintoisen artikkelin mixtakiipeilystä. Jutussa 

esiteltiin lähinnä kikkoja, kuinka hakkuja voi käyttää myös 

jaloilla jolloin saadaan hyviä lepopaikkoja kesken reittiä.

 ***

Vieläkin harmittaa, että aloitin jääkiipeilyn liian myöhään ja 

missasin nämä karnevaalit kokonaan. Uskon vakaasti, et-

tä tuohon aikaan elettiin mixtakiipeilyn parasta aikaa. Uu-

sia leluja ja kunnon hauskanpitoa ilman turhaa nillitystä. 

Muutama vuosi myöhemmin huippukiipeilijät alkoivat kui-

tenkin kyseenalaistaa kantapiikkejä, ja siinä vaiheessa kun 

niiden käyttö olisi omalla kohdalla ollut ajankohtaista, oli 

kantapiikkien käytöstä jo pääosin luovuttu. 

 ***

Viime vuonna Climbing Magazine julkaisi saman juttunsa 

uudelleen ja tällä kertaa se sai murskatuomion. Näppislii-

daajat olivat järkyttyneitä: ”Kuinka voitte julkaista tällaista 

roskaa?!”. Yllättäen asiat, jotka olivat ”hyviä vinkkejä” vielä 

viime vuosikymmenellä, olivatkin nyt pahinta huijaamista 

heti teknokiipeilyn jälkeen.

 ***

Selkeästi ollaan tultu konservatiivisempaan suuntaan, 

mutta maailma ei ole edelleenkään valmis. Vuonna 2016 

A line above the sky D15- esiteltiin maailman vaikeimpa-

na drytool-reittinä. Ensinousija Tom Ballard muisti maini-

ta, että hän kiipesi reitin DTS:änä ja greidi on sitten tältä 

pohjalta. Dry-Tooling-Style tarkoittaa ”puhtaampaa” ja vai-

keampaa tapaa kiivetä, ei käytetä figure nelosia tai ysejä, 

ei käytetä hakun kolmatta otetta, eikä pidennettyjä hakku-

ja. Käytännössä kaikki kiva on siis kielletty. Vuonna 2017 

Gordon McArthur kiipesi reittinsä Storm Giant; maailman 

ensimmäinen D16. Tällä kertaa nousu tosin tehtiin ilman 

DTS-vouhotusta. Olettaisin, että herra McArthur on käyt-

tänyt figureita juuri sen verran kuin hyvältä tuntuu. Tämä 

oletus lähtee siitä, että DTS-intoilijat ovat vähän kuin Face-

book-vegaaneita; asiaahan nyt vaan ei yksinkertaisesti voi 

harrastaa ja olla hiljaa siitä. Vuonna 2018 esiteltiin kaksi 

uutta D16 reittiä: Filip Babiczin Oswiecenie, ja Darek Soko-

lowski Parallel World, molemmat DTS-nousuja. 

 ***

Kun valtaosa maailman vaikeimmista drytool-reiteistä on 

noustu DTS-tyylillä, on sitä vähän vaikea sivuuttaa olanko-

hautuksella. Ja onhan siinä DTS-hommassa tietysti jonkin-

lainen pointtikin. Taustalla siinä on ajatus, että drytoolaus 

olisi ikään kuin treenausta vuorille, ja silloin olisi tietysti 

hyvä, jos treeni jollain tavalla vastaisi sitä ”oikeaa kiipei-

lyä” mitä varten treenataan. Ja jos ja kun vaikeimmat dry-

tool-reitit menevät poikkeuksetta katossa ja ovat lähinnä 

ketju figure nelosia ja ysejä, niin eihän siinä ole enää mi-

tään tekemistä vuorilla tapahtuvan kiipeilyn kanssa. Toi-

saalta, muuttaako se DTS nyt olennaisesti jotain? On vai-

kea kuvitella, että joku vääntäisi D16-reittejä DTS-tyylillä 

ja olisi sitä mieltä, että ”no nythän tämä onkin erinomais-

ta treeniä tulevalle Annapurnan reissulle”. Vaikka tietysti, 

jos nyt tarkkoja ollaan, olihan boulderointikin joskus aikoi-

naan treenausta ”oikeaa” kiipeilyä varten. Nyt kun 9A on 

kiivetty ilman kenkiä, niin sovitaanko, että jatkossa sitten 

boulderoidaan paljain jaloin ja drytoolataan vuorikiipeilyn 

hengessä yhdellä suoralla hakulla. Niin ja sporttikiipeilys-

sä voisi kyllä kneebarit kieltää. Itse asiassa sehän olisi hy-

vin pitkälti sama asia kuin figure-kielto.

 ***

DTS ei kuitenkaan näytä kiinnostavan kaikkia huippukii-

peilijöitä. Tätä kirjoittaessa, 30.1.2019 Kwon Younghye on-

sightasi Parallel Worldin figureita säästelemättä. Toinen 

asia mikä hieman jarruttaa DTS-intoilua on jääkiipeilyn 

world cup. Vaikka vanerin potkiminen ja muoviotteilla kii-

peily on tietysti itsessäänkin jo aika kaukana jääkiipeilystä, 

niin mikäli DTS haluttaisiin yleisemminkin käyttöön, niin 

kisoissahan ne figuret pitäisi ensimmäisenä kieltää.

 ***

Niin ja itsehän en muuten figureita käytä, paitsi tietysti sil-

loin, jos ei muuten pääse.

  KIIPEILY 1/19  61



Kiipeilijän esitelmöidessä Yosemite-turisteille pönäkkä mies keskeytti 

puheen, osoitti El Capitania ja kysyi, onko kukaan kiivennyt tuota ilman 

köyttä. Vastaus meni näin: ”No. But there is this one guy. I bet he’s looking 

at it right now”. Tiesin, ketä hän tarkoitti. Kuusi vuotta myöhemmin Alex 

Honnold kiipesi Freeriderin vapaana soolona. Moni hikoilutti käsiään Oscar-

dokumentin Free Solo (2018) ensi-illassa.

(Soolo)kiipeilijät tekevät liian helposti eettisestä kysymyksestä tyylillisen. 

Köydettömyys nähdään puhtaimpana tyylinä. Soolotessa kuollut Jimmy 

Jewell kiteytti: "All you need is chalk and balls, man – it's the purest way 

to cruise.” Tällä voi olla se seuraus, että soolo asettaa uuden, varmistetun 

vapaakiipeilyn ylittävän standardin. Kaikki upeat Freeriderin nousut kalpe-

nevat Alexin soolon jälkeen. Jotkut sooloajat ohjaavat keskustelun harhaan 

silloin, kun on eettisen itsetutkiskelun aika. “Well, I’ll say this: climbing can 

kill you, but women can destroy you”, eksytti Derek Hersey, niin ikään soo-

lotessa pudonnut. Suuri joukko kiipeilijöitä kuvaa lisäksi sooloamisen paitsi 

yksinäiseksi myös yksityiseksi. Sitä se ei ole. 

Alexin sooloamisen eettisen arvioinnin voi aloittaa kysymällä hänen tarkoi-

tusperiään. Alex vaikuttaa täysin autonomiselta. Hän ei toimi psykoosissa tai 

kiipeä virheellisesti informoituna, ja siksi hänen köyttämistään ei ole helppo 

oikeuttaa. Kyseenalaisia syitä soolokiivetä olisivat vaikka tunnekuohujen 

käsittely, taloudellinen hyöty tai Oscar-ehdokkuus. Näitä ei voi sulkea pois. 

Alexin itsensä mukaan hän sooloaa lisätäkseen hyvinvointiaan, jopa tullak-

seen paremmaksi ihmiseksi.

Filosofi John Locken mukaan jokaisella yksilöllä on luonnollinen oikeus 

elämään ja vapauteen. Yksilöillä on oikeus siis määrätä itseään. Näin ollen 

muilla on suorastaan velvollisuus olla puuttumatta Alexin tekemiin, häntä 

itseään koskeviin päätöksiin. Emme aina jaa toistemme käsitystä hyvästä elä-

mästä, oli se sitten lapsien hankkimista, yksisarvisterapiaa tai sooloamista, 

vaan joudumme yksinker-

taisti hyväksymään moninai-

suuden. Silti on vaikea vastata, 

saako Alex tehdä itselleen mitä 

haluaa, vai pitäisikö hänen kii-

peilyssään olla rajoituksia. 

Holhoamista voidaan kui-

tenkin perustella muullakin 

kuin henkilön omalla hyvällä. 

Oikeusajatteluakin on täy-

dennetty tärkeällä lisällä: 

“harjoittakaamme oikeuksi-

amme täysin mitoin, kunhan 

emme loukkaa muiden vastaa-

via oikeuksia”. Alexin oikeuk-

sia ei loukkaa riittävästi se, 

että hänen Freeriderilla ohit-

tamansa tiimi on pukeutunut 

pupuasuun. Samaa ei voi sanoa 

siitä, jos reilu 70 kiloa Honnol-

dia mäjähtää jänönkorvaisten 

niskaan. Tekomme vaikuttavat 

muihin ja epäonnistuneista soo-

loista koituu huomattavia sosio-

emotionaalisia ja taloudellisia 

kustannuksia. 

Aristoteles kytki hyvän elämän ja hyveellisen luonteenlaadun toisiinsa. 

Hyve-etiikka ei korosta hyveelliseksi tulemisessa järkeilyä, vaan kaikenlaista 

tekemistä, harjoittelua ja jopa ympäristön jäljittelyä. Millainen on hyveelli-

nen kiipeilijä? Varmasti rohkea, ei pelkuri eikä uhkarohkea, mutta myös ris-

kien hallitsija. Free Solo piirtää kuvaa miehestä, joka aina soturin tarpeensa 

tyydytettyään seestyy ja kultivoituu. Dokumenttielokuvaa tulisi silti ajatella 

todellisuuden kopion sijasta representaationa, todellisuuden manipulatiivi-

sena käsittelemisenä.  

Aristoteelinen ongelma on siinä, jos kiipeily-yhteisön tulokkaat hakevat 

hyveellisyyttään kiipeilijöinä imitoimalla yhteisön hyveellisiksi tunnusta-

mia jäseniä. Toisin kysyen onko Alexista tullut (kiipeily)median glorifioima 

väärä idoli? Tässä hyve-etiikasta on luontevaa siirtyä seurausetiikkaan. Haet-

taessa vastausta kysymykseen Alexin köyttämisestä vahvin puolto ei ehkä 

tulekaan siitä, mitä sooloaminen voi tehdä hänelle itselleen, vaan mitä Ale-

xin sooloaminen tehnee muille. 

Kuvitelkaamme, että seuraavaa soolohaastettaan kiikaroiva Alex istahtaa 

toviksi miettimään tarkoitusperiään, epäonnistumisen mahdollisuutta ja 

seurauksia muille. Silti hän päättää olla solmimatta köyttä. Ehkä hän taas 

syyllistyi optimistiseen virhepäätelmään, jossa arpa kuolemanlotossa osuu 

aina jollekulle muulle kuin itselle. Tai sitten hän huolella harkitsi kaikkea, 

mutta näki silti elämänsä ydinarvojen toteutuvan vain sooloamisessa. Voiko 

Alex mitenkään olla väärässä?  

Addiktion voittaminen on periaatteessa mahdollista, mutta kävisi Alexille 

todella kalliiksi. Addiktoituneena hän voisi olla väärässä, sillä silloin hän 

preferoisi sooloamisen muiden elämän prioriteettien edelle eikä edes tekisi 

autonomisia päätöksiä. Hänen päänsä sisällä olisi ikään kuin lukittu ovi vää-

ristämässä päätöksentekoa. Arvotkin voisivat olla addiktion pakottamia ja 

päinvastaisen sanomisesta huolimatta kyky arvostaa elämää heikentynyt. 

Ehkä Alex lopulta pitäisi köyttää ihan varmuuden vuoksi. 

Heittäköön kiven se kiipeilijä, joka on kuullut soolon seireeninlaulun, mutta 

sulkenut korvansa. Muille edellä käsitelty voi tarjota aiheen kannonnokassa 

mietittäväksi, vaan ei tarkkaa moraalista kompassia. Itse en ole soolonnut 

pitkään aikaan julkisesti. Nykyisen kiipeilykulttuurin henki on sellainen, 

että sitä, mitä ei ole kuvattu ja medioitu, ei ole tapahtunutkaan. Olkoot ne 

siis vain ikiomia sykähdyttäviä uniani.

P E R T U R B A A T I O I TA

Latinan perturbãre tarkoittaa niin 
psyykkisen hämmingin kuin liik-
keellisen huojunnankin aiheutta-
mista. Perttu Ollila on turkulainen 
ajatustyöläinen ja opettaja, jonka 
yritykset vastailla periaatteelli-
siin kysymyksiin ja kiivetä vaikeita 
halkeamia ovat usein perturbaa-
tioiden kyllästämiä. Perttu pitää 
ajatuksensa ja muuvinsa kurissa 
daimonin ja hauisten avulla.
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Pitäisikö Alex köyttää?
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Ulkona et kiipeile sisällä 

lupa-asiat 
kunnossa?  

Yhteinen 
harrastus

 Paljon 
melua 

tyhjästä 

liian 
pitkät 

perävalot

Katso videoilta mallia ulkokiipeilyn etikettiin:

Ala ole dorka.
o o o o

jammi.net

climbing.fi/autot climbing.fi/meluaminen climbing.fi/yhteinenharrastus climbing.fi/luvat



Kaikki, jotka ovat joskus tehneet topoja, 
tietävät miten isosta projektista on kyse. Tie-
toa on valtava määrä ja se on hajallaan. Täy-
sin tyhjältä pöydältä ei onneksi tarvitse läh-
teä. 

Suuri osa tiedosta on koottu vanhoihin pa-
peritopoihin ja 27crags.com-sivustolle. Kiitos 
kaikille, jotka ovat näitä reittitietoja tuotta-
neet.

Projektin alkuvaiheet

Uusi topoprojekti lähti liikkeelle Kiipeilyliiton 
hallituksen kokouksessa syksyllä 2016. To-
tesimme, että vanha topo olisi hyvä saattaa 
ajantasalle. Nykyinen trendi suosii visuaalista 
helppokäyttöisyyttä ja valokuvia. Oli siis sel-
vää, että uuteen topoon tulisi piirrosten si-
jaan valokuvat reiteistä. 

Alusta saakka oli tiedossa, että projekti on 
haastava. Suomen kesässä ei ole montaa pil-
vipoutaista kuvauspäivää, jolloin kalliot ovat 
kuivia eivätkä valuta. Lisäksi monet kiipeily-
kalliot ovat valokuvauksellisesti ahtaita. Puut 
ovat vain muutaman metrin päässä kalliosta 
ja kalliot ovat parikymmentä metriä korkeita.

     

Pitkä projekti 

Keväällä 2017 kävimme katsomassa muuta-
mia pääkaupunkiseudun kallioita ja totesim-
me, että niinkin yksinkertaiset paikat kuin 
Rollarit, Käärmekallio ja Backnäs ovat pirul-
lisia kuvattavia. 

Kesäkuun alussa tuli tieto, että edellisenä 
jouluna opetus- ja kulttuuriministeriölle jä-
tetty avustushakemus oli mennyt läpi ja ope-
tusministeriö avustaa projektia. Projektiin oli 
siis nyt rahaa, eikä kuvausväline- ja matkaku-
luja tarvinnut maksaa omasta pussista. Avus-
tuspäätöksen jälkeen projektilla oli selvä ai-
kataulu ja oli alettava töihin.

Kirja vai digitaalinen topo?

Kirjaa pidettiin selvänä formaattina. Kirjat 

ovat pysyviä kulttuuriteoksia, jotka päätyvät 

myös kansallisarkistoon säilöön tuleville su-

kupolville. Kirjan tekeminen on toki työlästä, 

kun sisältö, rakenne ja ulkoasu pitää suunni-

tella sekä tuottaa. Se myös vaatii painolaatui-

set valokuvat, joita ei voi ottaa kännykkäka-

meralla. Pelkän kirjan teko ei ole kuitenkaan 

nykyaikaa, joten oli itsestäänselvää tehdä 

myös digitaalinen topo.

Digitaalinen formaatti on kimurantimpi ky-
symys. Meillä on Suomessa yksi yritys, 27 
Crags, joka tuottaa topotietoa. Ratkaistavana 
on, lähteäkö toteuttamaan omaa palvelua vai 
yrittääkö sopia toimiva yhteistyösopimus 27 
Cragsin kanssa.   

Digin haasteet

Oman sivuston tekemistä pohdittiin pitkään 
ja pohditaan edelleenkin. Hyvää siinä on, et-
tä kaikki tieto on itsellä. Huonoa on, että tie-
don säilyttäminen ja ylläpito vaatii työtä. 
Pohdintaan liittyi myös eettinen ulottuvuus. 
27crags.comin tieto köysikallioiden osalta 
on pitkälti peräisin Kiipeilyliiton työstä, mut-
ta bouldereiden osalta on vuosien saatossa 
kertynyt paljon uutta tietoa. Yhteistyö esimer-
kiksi access-asioiden yhteydessä on toiminut 
moitteettomasti. 

Eettisestä perspektiivistä olisi melko kes-
tämätön tilanne, jos yhdistys alkaisi kilpail-
la toimivan palvelun kanssa pienessä maas-
samme, jossa yhdenkin palvelun pystyssä 
pysyminen on työn takana. Kiipeilyliiton teh-
tävänä on edistää kaikenlaista kiipeilyä maas-
samme ja siinä hyvä tilanne on, että tietoa on 
paljon saatavilla.

Suomeen uudet 
köysitopot

Suomen uusia köysikallio-
topoja työstetään parhaillaan. 
Uudet valokuvaformaatissa 
olevat topot tulevat korvaa-
maan vanhat piirrostopot. 
Aluksi topoista julkaistaan 
sähköiset versiot ja myöhem-
min tehdään myös painetut 
kirjat.

Teksti: Sampsa Jyrkynen
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Kirjojen aikataulu

Yhden topokirjan tuottaminen on vaihtunut topokirjasarjan tuot-
tamiseksi, mutta muuten kaikki on mennyt alkuperäisen suunni-
telman mukaan. Näillä näkyminen tulevan topokirjasarjan aikatau-
lu on:

1. osa: 

Pääkaupunkiseudun lähikalliot Porvoo-Hanko-tien sisäpuolelta. 
Lähtee painoon juhannuksen 2019 tienoolla (noin 200-250 sivua).

2. osa: 
Salon, Turun ja Kustavin köysikalliot. Kirjasta tulee niin paksu, et-
tä harkinnassa on myös erillinen Kustavin topo. Kirja on tarkoitus 
kuvata loppuun kesän 2019 aikana, jolloin julkaisuajankohta olisi 
kesällä 2020.

3. osa: 

Hämeen alue, eli Tampere-Lahti-Jyväskylä-kolmio. Julkaisuajan-
kohta olisi kesällä 2020.

Idän ja pohjoisen metsissä on tarkoitus piipahtaa kesän 2020 aika-
na, kun laaditaan vielä Finland Select -kirja. Selectiin tulisivat Suo-
men suosituimmat kalliot ja kirja tehtäisiin osin englanniksi kan-
sainvälisiä vierailijoita varten. Kirjan aikataulu riippuu siitä, miten 
muut topot valmistuvat. Sen jälkeen koko rumban voineekin aloit-
taa uusiksi päivityskierroksella.

Koska boulderkirjat?

Suomeen on tehty muutamia bouldertopoja. Tomi Lindroosin, 
Samuli Hemmingin ja  Nancy Nilssonin Etelä-Suomen boulder-
topo vuodelta 2013 on kattava perusteos pääkaupunkiseudulle. 
Antti Pensolan uunituore Turun Bouldertopo keväältä 2019 käsit-
tää Turun lähialueen. Lapin topo - The holy book of climbing in 
Lapland myytiin loppuun kolmessa päivässä jouluna 2009. Li-
sääkin topoja mahtuisi, mutta mistä tekijät? Jos sinulla on osaa-
mista, intoa ja vankka paikallistuntemus, kannattaa olla yhtey-
dessä liiton suuntaan.

Kiipeilyliiton jäsenille on sovittu erikoishinta 27crags.com:n vuosi-
jäsenyydestä seuraavaksi vuodeksi. Palvelun voi lunastaa jäsenhin-
taan 37,20 €/vuosi osoitteesta http://www.27crags.com/skil koodil-
la  SHECONRGH. Liiton alennus voimassa 17.6.2019 saakka.

BOULDERKIIPEILY, kiipeilyvälinekauppa, kahvila
ma-pe 14-20:30, la-su 12-16

RUukinkatu 4, 20540 TURKU, PUH 010 281 8999
www.bouldertehdas.fi, myynti@bouldertehdas.fi

Kiipeilytaidot ja varusteet.

Butora Sensa Pro
115 €

OCUN Neon
75 €

OCUN Neon 3
90 €

OCUN Neon 3 Lady
90 €

OCUN Ozone PLUS
128 €

uudistunut

Kiipeily 2019-01 Bouldertehdas pysty.indd   1 1.3.2019   12.45.17



SKIL SUOMEN KIIPEILYLIITTO

VALIOKUNNAT:

NUVA
NUORISOASIAT, JUNIORIOHJAAJA- 
KOULUTUKSET JA LEIRIT 
puheenjohtaja Markku Moilanen,  
moilanen.markku@hotmail.com

KOVA
OHJAAJA- JA KOULUTTAJAKOULUTUS
koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo 
Pesonen, tuomo.pesonen1@gmail.com

KIVA  

KILPAILUASIAT
kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Nora 
Isomäki, nora.isomaki@gmail.com

ACCESS
KALLIOIDEN LUPA-ASIAT JA REITINTEKO 
YHDESSÄ JÄSENSEUROJEN KANSSA
Access-valiokunta sähköposti: 
access@climbing.fi

SKIL kotisivuilla www.climbing.fi:
• liiton jäsenseurat paikkakunnittain ja 

yhteystiedot
• valiokuntien esittelyt ja yhteystiedot
• SKIL julkaisujen esittelyt, hinnat ja tilaa-

minen
• liiton ohjaajakoulutuksen esittely, kurssi-

paikat, hinnat ja ilmoittautumisohjeet
• jäsenseuroille seuratukien hakuohjeet
• access-ohjeita ja rajoituksia
• tapahtumakalenterissa kaikki tulevat 

tapahtumat – ohjaajakurssit, muu koulu-
tus, kilpailut ym.

• linkit SKIL ja SKIL access -Facebook-
sivuihin

• tietoa kiipeilylajeista
• SKIL Facebook
• SKIL: 
• https://www.facebook.com/kiipeilyliitto/
• SKIL Access: 
• https://www.facebook.com/skilaccess/

SKIL HALLITUS 2019
pj. Sampsa Jyrkynen
Otto Lahti, vara pj.
Pasi Kiuru, vara pj.
Hanna Hesse
Paavo Hahtola
Enni Bertling
Marja Tyni
Laura Kosonen

SKIL POSTIOSOITE:
Suomen Kiipeilyliitto ry.
Erätie 3
00730 HELSINKI

Toiminnanjohtaja, 
Kiipeily-lehden päätoimittaja, 
KTO-kurssivastaava:
Jari Koski
jari.koski@climbing.fi, 040 586 8123
KTO-kurssia ja Kiipeily-lehden aineistoa koske-
vat tiedustelut suoraan Jari Koskelle, mieluiten 
sähköpostilla.

Saltimbanqui, 7B, Albarracin, kiipeilijä Anssi Kankkunen.

Ju
ho

 S
or

ve
tt

ul
a

66  KIIPEILY 1/19



Lisäksi valikoimassamme kevään lähetyksiin Ocunin Padit ja Wild Country New Friend & DMM Dragon –frendit.

Ocun Hawk 3-Pack 
-ruuvisulkurenkaat 28€

Ocun Hawk Zoom 5+1
-jatkopakkaus 75€

Ocun Spirit 9,5mm
   60m -köysi 185€

Ocun Neon -kiipeilyvaljaat
75€ - 89€

Revo 129€

Kiipeilykeskuksen
PUODIN PARHAAT

3 köysihallia,     
    2 bouldertilaa &      
 16 metriä korkeutta!

Tervetuloa           
kiipeilemään   

uusituille    
       seinillemme!         seinillemme!  

HELSINGIN KIIPEILYKESKUS

www.kiipeilykeskus.com



www.partioaitta.fi       www.scandinavianoutdoor.fi       www.varuste.net

2 Layers Midweight
Merino Wool Headband
Midweight Merino Wool
Multifunctional Headwear
Warm and natural 100% Merino wool 
products. Designed for those in search 
for a natural product, it provides 
a perfect fi t for low and medium 
intensity outdoor activities.

100%
MERINO WOOL

SEAMLESS
Best for moderate to cool conditions.

250g/m2

MID
MERINO WOOL
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